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ÅRSBERÄTTELSE 1999
1.0 Församlingsföreståndaren har ordet
“Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt.
När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp.
Så länge det finns tid skall vi därför göra gott mot alla människor, framför
allt mot våra trosfränder.” Gal.6: 9-10
När vi ser tillbaka på arbetsåret 1999 och summerar det som hänt i vår församling, ser vi
att året har varit fyllt av olika verksamheter. Ibland har vi känt tröttheten smyga sig på oss
och vi har känt behov av vila, men vi har också uppmuntras av Ordet till fortsatt tjänst för
Gud och våra medmänniskor.
För min egen del har året präglats av att jag snart skall avsluta min församlingsföreståndar
tjänst i Upplands Väsby. Det har också märkts i församlingsarbetet, där sökandet efter en
efterträdare har inneburit, först en hel del tankemöda omkring församlingens profil och
önskemål inför framtiden och sedan praktiska ting som annonsering och uppföljning.
Nu tror jag att vi kan se med förtröstan inför framtiden. Förutom detta arbete, har det traditionella församlingsarbetet fortskridit samt en del nya verksamhetsformer prövats.

1.1 Gudstjänster
Gudstjänsten klockan elva på söndagen är en samlingsplats både för barn och vuxna.
Barnens plats i gudstjänsten känns om möjligt viktigare än någonsin då det fInns ett flertal
barnfamiljer i församlingen. Barnens ljuständning i början av gudstjänsten har också sin
givna plats. Vid flera tillfällen under året har barnen deltagit i nattvardsfIrandet.
Gudstjänst kl. 17.00 har vi prövat tre söndagseftermiddagar under hösten. Gudstjänsten
har då bestått av en undervisningsdel, samtal, kaffe och en kort meditativ gudstjänst.
Vi har också i år inbjudit till Sinnesrogudstjänster. Dessa gudstjänster känns mycket viktiga, då de riktar sig till grupper av människor som vi inte ofta ser i andra gudstjänster. Det
har inte varit några stora skaror men gudstjänsten är viktig för dom som kommer. Denna
form av gudstjänst fInns nu runt om i landet men har vuxit framför allt i Stockholm med
omnejd.

1.2 Vardagsarbetet i kyrkan och i samhället
Samarbetet med Smedsgärdsskolan och musikskolan har utvidgats och elever från
andra skolor har besökt kyrkan vid olika tillfällen bl.a. på vårens utställningar.
Den 6 - 15 januari hade vi en Änglautställning som uppskattades mycket och fIck förlängas en vecka på grund av efterfrågan från skolklasser.
Inför påskhögtiden hade vi en Påskvandring där flera av församlingens medlemmar var
medagerande. Dessutom fIck eleverna själva stiga in i “tidsmaskinen” som förde dem
tillbaka till påskens händelse i Jerusalem. Musikskolans elever och lärare var med vid
flera tillfällen under veckan och sjöng och spelade.
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Under en vecka i april hade vi Diakonias utställning om utbildning och läskunnighet i
olika länder. Till utställningen kopplades ett flertal sammankomster.
Tisdagsträffarna har varje gång samlat mellan 15 -20 personer. Den sociala samvaron är
mycket viktig Programmet har mest bestått av sång, musik, andakt och högläsning. I mittpådagenträffarna, där också Pingstförsamlingens medlemmar varit inbjudna till missionskyrkan, har olika gäster glatt oss med inslag av varierande art.
lJthyrningen av lokalerna har också medverkat till att nya kontakter har knutits.Skolhälsovården och viktväktarna bokar nu in sig terminsvis.Under detta år har vi haft god
hjälp med de praktiska vardagssysslorna genom Marta Mathis som är OTA anställd.

1.3 Ekumeniken i Uppl. Väsby
Under hösten hölls två studiedagar för alla församlingsanställda i Väsby. Vi samlades i
Vilunda församlingshem med temat Bibeln 2000. Intressanta talare belyste ämnet utifrån
olika utgångspunkter.
I samband med invigningen av Bibeln 2000 gjordes en gemensam satsning i Väsby Centrum. Under två timmar läste olika personer ur den nya bibelöversättningen. En krubba
byggdes upp i centrum för att stå fårdig till jul. En påminnelse om att vår tideräkning började med Jesus födelse.
Upplands Väsby Kristna Råd har haft ett flertal sammanträde under året där B-I Berggren
Ekström varit ordförande och sammankallande.
Missionskyrkan har också under detta år haft gemensamma gudstjänster med Pingstförsamlingen under sommarmånaden juli. Pingstförsamlingens nye föreståndare Bengt Säker
predikade dessutom i vår kyrka på söndagen efter Alla Helgons dag.
Vi ber nu om välsignelse över året som gått och kraft och tillförsikt inför det nya.
Ett nytt årtusende har brutit in och väcker farhågor hos många, men Vår Herre är densamme. Därför ber vi med sångens ord:
“Ge oss din blickför dolda möjligheter.
Ge fantasi att finna nya medel, Gud, i din tjänst för fred och bröd åt alla.
Gud, gör oss kloka.
Britt-Inger Berggren-Ekström
Församlingsföreståndare

2.0 Församlingsboken
Församlingen består idag av 155 medlemmar. Under året har åtta medlemmar hälsats
välkomna, tre på flyttningsbetyg och fem på bekännelse. Två av våra äldsta medlemmar,
Greta Johnsson och Britta Löwenström, har fått hembud under året. Båda har under lång
tid tjänat i vår församling och vi tackar Gud för deras trohet. En medlem har flyttat till
annan ort.
Förutom namnförda medlemmar har församlingen en stor grupp betjänande d.v.s.människor som kommer.till vår kyrka, en del varje vecka och andra med jämna mellanrum för
samtal eller för att på annat sätt ta del i olika aktiviteter i kyrkan.
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3.0 Ungdomspastorn har ordet
Den första april 1999 kom jag till er för att ta över det arbete som Ulrika Svahlfors påbörjat. Syftet med min tjänst var att försöka sätta ett frö som på sikt skulle gro och bli en början till ett nytt SMU. Tyngdpunkten har under min korta tid hos er lagts på Cafe villan och
konfirmationen. Under de korta nio månader som jag tillbringat med er i mitt arbete, kan
jag i dag konstatera att vi har 10 konfirmander till vårt förfogande, samt att det rör sig ett
antal ungdomar i periferin runt omkring dessa. Självklart är målet att även integrera dem i
vårt församlingsliv. Jag menar dock att all växt måste börja inifrån. Eftersom jag dessutom
har möjlighet att undervisa konfirmanderna i den kristna tron och dess liv, så är det utifrån
den växt som där sker, som också en fördjupad relation kan bli aktuell med de som kommer utifrån av ren nyfikenhet. Och vidare integration med församlingslivet i stort. När det
gäller Cafe villan, så hänger dess existens detta år samman med just de konfirmander vi
har, därutöver har det ganska regelbundet varit mellan 3-5 ungdomar som gästat oss på
villan.
Således är då nästa utmaning att integrera konfirmanderna med våra egna tonåringar,
därav finns det i mina reflektioner också en vision om att starta en tonårsgrupp i Upplands
Väsby där konfirmationsungdomar möter våra församlings ungdomar omkring givna
teman och aktiviteter. Min roll som ungdomspastor hos er, har varit att för dessa ungdomar
utgöra en förebild i vad det är att vara människa, brottas med “vuxna” livsfrågor och dess
tragik men också glädjeämnen.
Min roll har också varit att undervisa och beröra till personlig kristen tro. Här märker jag
att konfIrmanderna som kommer utifrån ofta är mer nakna och vågar ge av sig själv mer
än vad vi i den etablerade församlingen ofta gör. Detta är dock inte ett givande och mottagande som är okritiskt, tvärtom, men de vågar se på sig själv med andra ögon i ett
självkritiskt ljus. Därmed kommer också min vädjan till er kära vänner, att det är utifrån
detta ljus som våra konfIrmander och ungdomar som gör att de en dag är beredda att bli en
del av ett mer fördjupat församlingsliv tillsammans med er. SMU är alltså på sikt obönhörligt beroende av eran personliga tro och relation med Gud och att denna syns. Nu kommer
ungdomar med nya och alternativa erfarenheter av samhälle och dess värderingar. Därför
är det av vikt att vårt kristna liv aldrig slutar växa och fördjupas. Detta märker ungdomar.
Jag ser således med en genomreflekterad optimism och längtan fram emot år 2000 i Upplands Väsby.
Den 28-29 januari startar vi konfirmationen igen. Detta iscensätts med en hajk tillsammans med Järfälla och Åbybergs missionsförsamling, Cafe villan startar den 21 januari,
den 4 februari planeras starten för tonårsgruppen som är tänkt att utgöra aktivitet varannan
fredag.
Detta var en kort rapport från vad jag och mina medarbetare hunnit uträtta inom en period
av ca nio månader. Här vill jag tacka Staffan Jernberg, Eva Dahlgren, Jonas Loell, Anna,
Göran och Kerstin Neider samt Håkan Kjellberg för ovärderlig hjälp i ungdomsarbetet,
(hoppas jag ej glömt någon) Slutligen vill jag också tacka er alla i församlingen för ert förtroende och med detta således räcka er min kärlek och Guds rika välsignelse till alla er.
Ulf Gustavsson
Ungdomspastor
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4.0 Ordförande har ordet
Missionskyrkan i sin nuvarande form invigdes 1974. Vi firade därför under året 25-årsjubleum den första advent. Vid kyrkkaffet fick vi höra olika episoder från kyrkbygget. Vi
gläds verkligen åt den fina kyrkolokalen vi har centralt mitt i Upplands Väsby. Men
ingenting bibehåller sitt värde utan underhåll och vi är tacksamma för fastighetsrådets och
andras idoga arbete med kyrkofastigheten. Vi är också glada för att frågan med värmesystemet nådde sin lösning under året då vi kunde byta ut freonet mot ett miljövänligt media
utan de skyhöga kostnader som vi befarat.
En av de många arbetsgrupper som varit engagerade under året skrev i sin promemoria: “I
missionsförsamlingen i Upplands Väsby söker vi att vara en genuin församling trogen vårt
ursprung, närvarande i nuet med förhoppningar om en framtid”. Det sammanfattar en
önskan om att förvalta det goda som tidigare generationer har byggt upp och samtidigt
leva i nuet och blicka framåt.
Från styrelsens perspektiv kännetecknas det tillryggalagda året mycket av planering, förberedelse och förändringar. Ulf Gustavsson kom in som vikarie som deltidsungdomspastor för Ulrika Svalfors under hennes föräldraledighet. Modersamfundet, Svenska
Missionsförbundet, antog i juni 1999 ny konstitution och grundsatser för “En fri och
öppen kyrka”. Denna skrift kommer att vara en grundsten för den nya Missionskyrkan* i
Sverige de kommande åren (* namnet är under utredning). En annan viktig händelse i
Sverige det gångna året var den nya översättningen av Bibeln - Bibel 2000 - som presenterades till första advent och fick stor publicitet. 1 Upplands Väsby fortsatte vi pröva
nya former för våra gudstjänster med “Vad tror du på?”-samlingar på söndag eftermiddag,
sinnesrogudtjänster och kvinnofrukostar.
Styrelsens arbete har dominerats av förberedelser och rekrytering av efterträdare till pastor
Britt-Inger Berggren Ekström som kommer att gå i pension i juni år 2000. Rekryteringen
föregicks under året av mycket arbete av många i församlingen. Vi ville så grundligt som
möjligt tänka igenom församlingens inriktning de kommande åren innan vi startade med
rekrytering och urval av möjliga kandidater. En grupp arbetade därför under hösten 1998
och en annan grupp tog vid under våren 1999. Vi hade ett antal församlingsmöten under
processens gång. 1 församlingsmötet den 6 juni 1999 kunde vi fatta principbeslut och följande inriktning beskrevs i den annonsering som vi senare gick ut med:
“Våra satsningar och visioner är:
Utveckla ungdomsarbetet genom det uppstartade tonårsarbetet och det
stora antalet barn som finns i kyrkan.
Gudstjänstens innehåll och utformning arbetar vi mycket med för att ständigt söka en variationsrik och levande gudstjänst.
Diakonin vill vi utveckla för att möta dagens behov i Upplands Väs by. Vi
har regelbundet sinnesrogudstjänster.
Vi har ett stort musikintresse och goda musikbegåvningar bland medlemmarna som vi vill utveckla, men just nu har vi ingen musikledare.
Vi vill fortsätta utveckla nya vägar att erbjuda dialog om tro till intresserade i Upplands Väsby.
Vi annonserede på Internet och i Samfundets tidning Sändaren. En rekryteringsgrupp
skötte intervjuer och presentation till församlingen. Av flera sökande beslöt församlingen
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vid två efterföljande församlingsrnöten den 21 november och den 12 december tacksamt
kalla pastor Ulf Gustavsson som församlingsföreståndare. Han kommer att börja den 1 juli
år 2000 och framtill dess fortsätter han sin tjänst som ungdomspastor.
Församlingen har under de senare åren gjort en speciell satsning på ungdomsarbetet och
framför allt tonårsarbetet. Därför beslöts om en ungdomspastorstjänst 1996 och vi fick
stöd från SMF distriktet under tre år. Ulrika Svalfors (då Söderberg) projektanställdes den
1 april 1997 till utgången av 1999. Centrala delar i tjänsten har varit ledarvård, konfirmation och tonårsarbete där uppbyggnaden av Cafe Villan har varit en bärande ide. Vi
avtackade Ulrika i gudstjänsten den 30 januari 2000. Ulrika har gjort väluppskattade insatser i vår församling och vi önskar Ulrika Guds välsignelse i sin fortsatta gärning!
Verksamhetsåret 1999 var alltså ett år av mycket planerade och framåtriktat arbete. Låt oss
tacka Gud för hans omsorg om oss och vi ber om Guds himmelska välsignelser över allt
arbete under det gångna året. Vi vill från styrelsens sida tacka Britt-Inger Berggren
Ekström och Ulf Gustavsson och alla ledare, aktiva och kyrkobesökare för mycket goda
insatser under det gångna verksamhetsåret. Jag vill också tacka för det ekonomiska stöd
som alla har bidragit med.
Sune Grafström
Ordförande

5.0 Gudstjänstgruppen
Gudstjänstgruppen har bestått av Britt-Inger Berggren-Ekström, Maria Holmberg, Ulrika
Håkansson och Dag Werner. Vi har mötts några gånger under 1999.
I år har vi samtalat om nattvarden i gudstjänsten, bland annat med ledarna i söndagsskolan. En söndag under hösten berättade vi för söndagsskolbarnen om nattvarden och de
fick baka nattvardsbrödet. Sedan bar de in brödet och var med under nattvardsfrrandet. Vi
skrev också en artikel om nattvarden till höstens försarnlingsblad.
Maria Holmberg

6.0 Sång och musik
Församlingen har under året med visst vemod anpassat sig till situationen att inte ha någon
musikledare. Deltidstjänsten efter Birgitta Orrefur är vakant. Dock mottogs med glädje
beskedet i en gudstjänst att Helene åtagit sig en av musikledarens uppgifter - ledare för
babysången. Helene som är bosatt i Upplands Väsby läser teologi på Teologiska Högskolan. Babysången beräknas komma igång i början av år 2000. Tack vara Helenes insatser kan styrelsens önskemål fullföljas om att erbjuda babysång.
Musikledarens andra uppgift, att hålla och utveckla körverksamheten har som nämnts inte
mtt någon lösning. Läget upplevs som att “vi får se tiden an”. I detta sammanhang noterar
vi med stolthet och vill även vara med på en kant och glädja oss åt att “vår” Lena Wohlfeil
tillträtt tjänsten som musikkonsulent i Missionsförbundet.
Den begynnande lilla barnkören som medverkat vid några gudstjänster upphörde tyvärr
hastigt då familjen Werner flyttade från Upplands Väsby.
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Trots att vi under det gångna börjat vänja oss vid att inte ha en kör, som sjunger regelbundet, längtar och hoppas vi på att någon körledare skall komma till oss.
Körverksamheten:ffir liksom tidigare år hållas vid liv genom “projekt”. Ett sådant var l:a
advent - en högtidsstund. Ett annat sådant projekt är “herrkören” Den är sammansatt av
yngre herrar och herrar i den begynnande äldre medelåldern. Herrarna har medverkat vid
två tillfällen. Det ena tillfället kan förhoppningsvis bli en tradition - julkonsert i samarrangemang med kommunala musikskolan. Det samarbete som nu pågått några år med
musikskolan ser ut att ha goda förutsättningar för vidare utveckling.
Orgeln ljuder under söndagsgudstjänsterna tack vare att Monika Rundqvist och Torbjörn
Lundberg alternerar vid orgelpallen. Det skulle emellertid kännas tryggt om de två fick
någon avbytare utöver Asta Nylen som trots kroppens protester ofta rycker in när det är
kris. Bertil Widlund som under många år ställt upp som extra organist har på grund av
ålder avsagt sig fortsatt tjänstgöring. Vi tackar Bertil för många års fma musikinsatser!!!
Vid två av årets viktiga tillfällen - l:a advent och nyårsbönen skänkte Jan-Lennart Höglund
oss välljud från orgeln.
Under gudstjänsterna har bl.a. följande solister medverkat Inger och Sten Jonsson, Ulrika
o Micke Håkansson, Lena Wohlfeil och den yngste och kommande sång:ffigeln Sara
Tabrizi bl.a. tillsammans med sin morfar. Bland övriga musikmedverkande under förmiddagsgudstjänster kan nämnas musikskolans elever, “herrkören” och gospelkören Joyful.
Gospelkören sprider en smittande glädje som inte undgår någon.
Under året har två musikcafeer hållits. Dels musikskolans med symfonicband och dels en
minnesvärd kväll med Ulrika och Mickes fmstämda och väl sammanhållna sång- och
musikprogram.
Välklingande Väsby Brass har medverkat i söndagsgudstjänst, julmarknad och valborgsmäss.
Nils-Ake Barkefors

7.0 Ungdomsarbetet
I SMU:s regi har det under året bedrivits ett flertal aktiviteter i Missionskyrkan: Söndagsskola, nying-scout, Cafe Villan och konfirmation. I Grimsta gymnastiksal har vi också hållit till - Motion varje söndag. Sammanlagt har ca 40 barn och ungdomar deltagit i dessa
samlingar och det gläds vi över !
Nying-scout är den grupp som ökat mest under året och de är nu så många barn (ca 20) att
vi har ledarbrist inför nästa år. Ett angenämt problem.
Ungdomspastor Ulf Gustafsson har under hösten lett en konfirmationsgrupp på 9 ungdomar och en del av dessa har också blivit trogna besökare på Cafe Villan. Ingen av konfirmanderna i årets grupp har haft någon direkt församlingsanknytning. De flesta av dem
har kommit i kontakt med oss genom Smedsgärdskolan.
På Cafe Villan har antalet besökare varierat. Utöver konfirmanderna har också en del ungdomar från församlingen tagit för vana att tillbringa fredagskvällarna på cafet.
Under hösten fann vi efter mycket letande en tjej som var intresserad av att leda babysång.
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Mitt i terminen blev det dock svårt att få ihop en grupp så vi startar upp till våren i stället.
Ungdomsrådet träffas regelbundet och har under året haft vartannat möte gemensamt med
styrelsen. Ett gott samarbete och insikt i varandras arbetet tror vi är viktigt för hela församlingen.
Varm hälsning från SMU genom Eva Dahlgren

8.0 Ansvarsgrupperna
Ansvarsgrupperna har under det gångna året fungerat på ett bra sätt. Det praktiska arbetet
har också detta år underlättats av att vi haft hjälp av Martha som skött städningen. Vi är
glada åt att hon blir kvar även nästa år, inte bara för att “befria” oss från städningen, utan
för den stora tillgång hon är under veckans olika aktiviteter.
Vi har under året samlats i grupperna för att diskutera och till styrelsen lämna synpunkter
på den för församlingen mycket viktiga pastorsfrågan. Genom dessa diskussioner i de
mindre grupperna har frågan fått en bred förankring i församlingen.
Även detta år har det skett förändringar bland församlingen medlemmar vilket påverkat
grupperna. Vi har försökt förändra på ett sådant sätt att alla grupper ska kunna fungera bra
utan att behöva göra om alla grupper.
Nina Jernberg, Birgitta Wohlfeil

9.0 Väsby Brass
Församlingens kvarvarande mässingsblåsare bildar projektgrupp några gånger om året för
att delta vid Valborgsmässofirandet, inviga Julmarknaden och medverka i en adventsgudstjänst tillsammans med sin lilla manskör. Året inleddes dessutom med en stor satsning
inför en musikgudstjänst den 28 mars i Missionskyrkan där våra dirigenter var mycket
aktiva med Kjell-Ake Hellquist som dirigent och motor och Leif Forss som trumpetsolist.
Dessutom deltog Kai Kjäll-Andersson med solosång och orkestern förstärkt med flera av
våra musikantvänner.
Göran Neider

10.0 Kvinnofrukostar
Under året har vi bjudit på fyra stycken Kvinnofrukostar och dessutom har Missionsförsamlingen tillsammans med ABF firat den internationella kvinnodagen den 8 mars. Allt
med intressanta gäster och olika ämnesområden.
Först ut var Anna-Carin Rindeskog. Hon och hennes make är numera pensionärer och
under hösten 1998 gjorde de en resa tillbaka till Afrika och besökte bland annat den missionsstation i Kongo som de tidigare hade arbetat lång tid vid. Under deras vistelse där
blev stationen överfallen av gerillagrupper som höll alla inlåsta och fängslade. Enda kontakt med yttervärlden var en mobiltelefon som var beroende av ström för att fungera.
Nöden är uppfinningarnas moder och en av männen lyckades med olika tillgängliga material skapa ett batteri och på så sätt kunde man ffi kontakt med yttervärlden.
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Den 8 mars ordnade Missionsförsamlingen och ABF en gemensam samling kring Maj
Wechselmanns film om Sydafrika. Det var premiärvisning i Sverige. Filmen var mycket
intressant. Den visades i två avdelningar och i pausen samlades ett fyrtiotal kvinnor runt
matbordet där det serverades sydafrikansk köttgryta med couscous och en god bananefterrätt. En mycket trevlig afton där fler av ABF kvinnorna uttryckte en önskan om fortsatt
samarbete.
Den 24 april talade Anna Skagersten över ämnet “Kvinna, du talar med mer än dina ord”
om kvinnors kroppsspråk. En lättsam och underhållande framställning där man ofta kunde
känna igen sig.
Under höstterminen har det bjudits två frukostar. Den 18 september berättade Kjerstin Petrius Allard om kvinnomisshandel under den uppmanande rubriken “Bryt tystnaden”. Det
var en intressant fore1äsning som väckte många frågor. Fler från kvinnojouren i Upplands
Väsby var närvarande och det togs en del kontakter for fortsatt samarbete.
Den 13 november var det Kristina Berglund, tidigare präst i Eds forsamling, som berättade
om sitt arbete vid flyktingslussen på Carlslund. Det handlade först och främst om arbetet
med de barn som kommit till Sverige utan någon vuxen anhörig.
Erfarenheten från 1999 och tidigare år visar att kvinnofrukostarna lockar många besökare
som annars inte kommer till våra samlingar och alltså ger det oss en möjlighet att knyta
nya kontakter samtidigt som vi själva tar tillfälle att lyssna till intressanta berättelser om
arbeten som utfors kring aktuella kvinnoämnen. Låt oss gå vidare med detta men också
fundera på om inte tiden är mogen for “Fralla för alla” så att även män kan känna sig
välkomna. Ämnet kan ju få styra!?
Kerstin Neider

11.0 Församlingsbladet 1999
Församlingsbladskommitten har liksom foregående år bestått av Kerstin Neider, Eva
Dahlgren, Håkan Kjellberg, Peter Plars samt undertecknad.
Återigen har bladet utkommit med fyra nummer. Vår- sommar- höst- och julnummer.
Förutom sedvanligt program över Gudstjänster- och sammankomster samt bidrag från församlingsföreståndare, ordförande och barnrutan har vi dessutom i varje nummer försökt
att ta med något ytterligare bidrag av tex. en reseberättelse, läs- och boktips eller några
tankar från vår ungdomspastor
För att sänka våra kopieringskostnader har vi istället for Kommuntryck, under året fått
hjälp av Svante Svensson som ställt upp och kopierat bladet på kyrkans kopieringsmaskin.
Församlingsbladskommitten genom Ingemar Hagengran

12.0 Studieverksamheten( FS)
Studieverksamheten har under året ej haft så många studietimmar som tidigare år mycket
beroende på att vi ej haft någon barnmusik. Annars har vi som alltid haft ett flertal
arrangemang och cirklar tillsammans med FS t ex kvinnofrukostar, konserter, samtals-
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grupper och bokcirklar. Under hösten påbörjades en cirkel omkring ledarmaterialet Kalejdoskop, denna fortsätter under våren.
Lotta Svensson

13.0 Fastighetsrådet
Vi har under det gångna året samlats till 7 sammanträden. En stor fråga har varit att arbeta
med kyrkofastighetens värmeanläggning.
Fastighetsrådet utförde en slutredovisning den 15 december 1998 där fyra alternativ presenterades. Det beslutades på ett församlingsmöte att alternativ 4 gällande totalrenovering
av befintlig anläggning skulle genomföras till en kostnad av 100 000:- kr + moms.
Eftersom det under året 1999 har kommit fram en ny typ av gas (ICEON 59) har det
inneburit att vi kunnat konvertera anläggningen till en lägre kostnad, då vi ej behövt byta
några dyrbara komponenter. Kostnaden har därför stannat vid 17343:- kr + moms.
Dessutom har hisschaktet målats, ackumulatorerna för nödbelysningarna bytts ut, vilket
varit ett krav från brandförsvaret vid brandsynen. Skyddsräcke invid värmepumparna har
monterats.
Arbeten i verkstaden “Harrys håla” i villans källarplan har påbörjats, vilket kan bereda
bättre förrådsmöj lighet.
Målningsarbeten i villan har utförts under det gångna året.
Vi tackar alla som på ett eller annat sätt har bidragit till att förvalta vår gemensamma
kyrkofastighet 1999.
Ingvar Nylen och Olle Bonnevier

14.0 Marknader 1999
Under året har vi haft fyra olika marknader i kyrkan. I maj och september hölls loppmarknad i villans garage. I oktober sålde vi på höstmarknaden sommarens skördar i form
av saft, sylt, inläggningar, bröd och pajer. Lördagen före l:a advent hölls den traditionella
julmarknaden. Där fanns alla lotterier, brödbord, hantverksbod, handelsbod, godisbord
och blombord samt en välfylld servering. Alla marknaderna har varit välbesökta och
inbringat ett välkommet tillskott till församlingskassan. Vi tackar alla som skänkt gåvor av
alla slag och alla som varit där och handlat.
Lillemor Dahlgren
Upplands Väsby missionsförsamlings styrelse 1999
Sune Grafström (ordf)

Britt-Marie Hallen

Jan Hermansson

Britt Kjellberg

Håkan Kjellberg

Bengt Loell

Maj Melander

Peter Plars

Lotta Svensson

(Dokumentet är en rekonstruktion via kopiering till digitalform 2009-01 av G Neider)
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