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1.  Församlingsföreståndarna 
har ordet

Jes. 6: 8  Och  jag hörde Herrens röst. 
Han sade: “Vem skall jag sända, vem 
vill vara vår budbärare.” 
 Jag svarade: “ Jag, sänd mig”

Profeten fick en speciell kallelse, ett upp-
drag att tala till sitt folk. Som enskilda  
kristna har vi en kallelse att vara vittnen 
om Jesus Kristus som vi bekänner oss till.  
Som Kristen församling i Upplands Väsby 
har vi en uppgift att göra Jesus Kristus 
känd och visa väg till tro på honom. Det 
uppdraget får vi inte missa.
Verksamhetsåret har präglats av föränd-
ringar men ändå visat på vår gemensamma 
förmåga till att driva verksamhet och upp-
rätthålla kontinuitet under olika förut-
sättningar.
Året inleddes med att vi i slutet på februari 
avtackade vår pastor och församlingsföre-
ståndare, Ulf Gustafsson. 
Ulf stannade dock kvar i rollen som ledare 
och pastor för konfirmationsarbetet fram 
till pingsthelgen. I samband med 
konfirmationshögtiden döptes Simon 
Jernberg och Lovisa Vare och fem nya 
församlingsmedlemmar kunde hälsas 
välkomna. En stor dag för vår församling. 
Utan ordinarie församlingsföreståndare 
fick Gudstjänst- och Musikråden 
tillsammans med vår ungdomspastor Linda 
Jansson på egen hand jobba med planering 
av vårens gudstjänster. Då årets andra 
församlingsblad sändes ut var det ännu en 
del söndagar som saknade predikant och 
gudstjänstledare. Men med arbete, 
inspiration och bra kontakter fylldes 
gudstjänstplaneringen av medverkande. Vi 
kan konstatera att vi har kunnat fira fina 
och givande gudstjänster alla söndagar och 
årets övriga helger. Under tiden mars till 
december (då vi saknat ordinarie försam-
lingsföreståndare) har vi haft medverkan 

av ett tiotal olika predikanter, både egna 
förmågor och externa. Ett flertal med-
lemmar och olika grupper från försam-
lingen har lett ansvarat för gudstjänster. 
Stort tack till alla er för dessa insatser. 
Under senvåren började vi förstå att 
tjänsten som församlingspastor och 
ordinarie församlingsföreståndare skulle 
vara vakant även under hösten. Då 
börjande tanken på en vakanspastor ta 
form. Vår tidigare föreståndare Britt-Inger 
Berggren som redan bidragit mycket till 
vårt gudstjänstliv och övrig verksamhet 
anställdes som vakanspastor på deltid från 
1 augusti, en uppgift hon klarat utmärkt. 
Tillsammans med Linda Janson och de 
olika råden har höstens verksamhet och 
planering skötts på ett föredömligt sätt och 
vi har i stort sett kunnat erbjuda samma 
verksamhet som ett ”vanligt” år. Vi har 
dock inte haft någon dagaktivitet på 
sommaren och inga Bibelstudieträffar men 
däremot kunde vi bjuda in skolorna till 
sedvanlig påskvandring.
Tyvärr sa även vår ungdomspastor Linda 
Jansson upp sin tjänst hos oss under hösten 
vilket ställer oss inför ännu en utmaning 
inför nästa år. Men med både Linda och 
Ulf som församlingsmedlemmar och Britt-
Inger som vakanspastor kan vi se fram med 
tillförsikt på nästa år. 
  Svante Svensson  Vice församlingsföreståndare 

  Britt-Inger Berggren,   Vakanspastor  

2.  Ungdomspastorn har ordet 
Linda Jansson har under året fullföljt sitt 
sista år som församlingens ungdomspastor.
Parallellt med ungdomspastorsarbetet har, 
precis som tidigare år, 50-procentstjänsten 
hos kommunen på Smedjans LSS-fritids 
legat (LSS : lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade)
Vårens återkommande barngudstjänster 
bytte under hösten namn till temaguds-
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tjänster för att passa de något äldre 
ungdomarna i församlingen.
Exempelvis genomfördes en gudstjänst 
med tema Musik, då Stefan Jämtbäck kom 
och höll rockskola med intresserade 
ungdomar. Lena Wohlfeil ledde körsång 
parallellt och gudstjänsten blev en 
välbesökt musikfest med allt ifrån O hur 
saligt att få vandra, till hårdrock. Vid 
gudstjänsten med tema Gospel medver-
kade kören Joyful, och tillsammans med 
ett antal församlingsmedlemmar berättade 
de om lovsånger som betyder något särskilt 
för dem.
Fredax hölls på fredagkvällarna ett par 
gånger i månaden under året för tonåringar. 
Under hösten erbjöds på ungdomarnas 
önskemål flera resor till andra försam-
lingar. Grandios i Immaunuelskyrkan blev 
välbesökt (Grandios vill vara en mötes-
plats för unga i Storstockholm). I övrigt var 
tonårsantalet sviktande under hösten. Skola 
och Scout tar också sin tid för ung-
domarna. Ungdomsrådet (UR) funderar 
över hur ungdomsarbetet ska se ut under 
kommande år.
Linda deltog i barnkörsutbildningen Lust 
att leda i Rissnekyrkan under hela året.
Under försommaren företogs en resa till 
Karlstad med sju barn i åldrarna 6 till 17 år. 
Där hölls Ung körfest, där bland andra 
Lena Wohlfeil medverkade. Christina 
Grafström och Eva Vare följde med som 
ytterligare ledare och avslutningskonserten 
i Domkyrkan blev mycket uppskattad.
Luciatåget 13e december samlade som 
vanligt många medverkande sångbarn och 
åskådare. Lena Wohlfeil ledde övningarna 
tillsammans med Linda och Kerstin 
Neider.
Julaftonskrubban klockan elva avslutade 
Lindas ungdomspastorstid. Barnen höll 
med stort mod i kameler och herdar och 
friden lade sig över julaftonsfirarna när 

Stilla natt klingade till barnens 
egenhändigt komponerade julkrubba.

Linda Jansson 
Ungdomspastor

3.  Gudstjänst
3.1  Gudstjänstgruppen
Vi har träffats några gånger under våren 
och hösten. Då vi varit utan församlings-
föreståndare under våren och haft vakans-
pastor och ungdomspastor endast på deltid, 
har gruppen haft lite förändrade uppgifter 
mot tidigare. Vi har huvudsakligen 
koncentrerat oss på att se till att det varit en 
gudstjänst varje söndag, dvs ordna med 
predikanter och gudstjänstledare. Det har 
gått bra hittills, då det varit gudstjänst varje 
vecka!
Då behovet av både gudstjänstledare och 
predikanter ökat markant, har vi haft som 
förslag att naturliga grupper inom 
församlingen som scout, ungdomsråd, 
styrelse, musikråd och bönegrupper ska 
hålla gudstjänster. Det har utfallit så att 
några grupper hållit gudstjänster och vi är 
mycket glada över det. Vi har också haft på 
förslag att ansvarsgrupperna ska ta ett 
större ansvar och medverka mer aktivt i 
gudstjänsten. Britt Inger ska ha ett utbild-
ningstillfälle för nya och gamla 
gudstjänstledare inom kort.
Några ur församlingen medverkade en 
lördag i en gudstjänstverkstad som 
distriktet anordnade i Abrahamsbergs-
kyrkan. De fick inspiration och idéer som 
de delgett oss och som vi kommer att 
använda lite av framöver.
Vi har för övrigt ett gott samarbete med 
musikrådet som parallellt med oss planerar 
organister och musik till gudstjänsterna. 
I gudstjänstgruppen har Svante Svensson, 
Lena Wohlfeil, Elisabeth Larsson och 
Anders Dahlgren medverkat och med stöd 
av pastorerna.
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Elisabeth Larsson

3.2  Sång och musik
Musikrådet har under året haft ungdoms-
pastorn som ordförande. Följdriktigt har 
musiksatsningar för ungdomar gjorts. Med 
sorg har uppgiften mottagits om att 
ungdomspastorn i slutet av året sagt upp 
sin tjänst. Musikrådet framför tack för det 
arbete som Linda lagt ner och önskar lycka 
till i framtida upp-gifter. Naturligtvis vill vi 
fortsättningsvis ta Lindas tjänster i anspråk 
när dessa erbjuds.
Vid årsmötet valdes till musikrådet Linda 
Jansson, Natalia Zuckerman, församlings-
föreståndare, organister samt represen-
tanter från styrelsen och SMU, Jan Perers 
(konsult), Göran Neider och Nils-Åke 
Barkefors.
Under året som gått har orgelpallen nötts 
av Monica Rundqvist, Torbjörn Lundberg, 
Kurt Kjellberg och då arbetet tillåtit – 
Reino Larsson. Med glädje har noterats att 
Tanja Gamar alltmer har svarat för 
orgelspel i samband med gudstjänster.
Inom församlingens musikaliska värld har 
små och stora händelser varvats med 
varandra.
En stor händelse – en milstolpe - är 
renoveringen av flygeln. Kostnaden (ca. 41 
tkr.) har huvudsakligen finansierats av 
enskilda medlemmar. Därtill har 
insamlingar gjorts i samband med större 
arrangemang. Bidrag har lämnats av ”våra” 
två körer Joyful och Sing sing.
Vad har församlingen då fått för pengarna? 
Jo, en omsträngad flygel, nytt hammarlag, 
ny mekanik, heljusterad klaviatur och 
pedalsystem. 
Ett STORT TACK till alla bidragsgivare! 

3.2.1  Extra ordinära musikaliska 
händelser

Samlingshelgen 
den 27 september blev ovanlig såtillvida 
att den fick en musikalisk prägel. 
Församlingen hade anlitat musikern Stefan 
Jämtbäck som spelade med och för oss. 
Syftet var att framförallt väcka 
musikinspiration hos de yngre, men att 
även plocka fram allas våra musikaliska 
anlag. Stefan gjorde ett gott arbete som väl 
kan ligga till grund för en ny samling.
Genom Väsensdjupet – lyrisk jazzsvit

Lördagen den 18 oktober inbjöd 
församlingen till en Musik- och nattvards-
gudstjänst med recitation ur Dag 
Hammarskjölds ”Vägmärken” och med 
musik av och med Jan ”Bumpen” 
Blomgren tillsammans med körer och 
musiker från Uppsala. Ett 60-tal 
närvarande lämnade kyrkan den kvällen 
med starka upplevelser.
Flygelcafé

Invigning av den renoverade flygeln 
manifesterades genom att inbjuda till ett 
särskilt musikcafé den 15 november. Ett 
program där flygeln var huvudinstru-
mentet. Olika karaktärer av musik 
framfördes av Tanja Gamar, paret Anna 
Skagersten och Lena Wohlfeil samt Lars 
Almgren.
Karaktären musikcafé synes vara en 
samlingsform som tilltalar personer som 
vanligtvis inte är kyrkobesökare. Caféet 
hade cirka 40 nöjda besökare som satt 
kring borden i den trevligt och till hälften 
ommöblerade kyrksalen. 

3.2.2  Övriga musikaliska händelser
Med tacksamhet tänker vi tillbaka på de år 
Philip Zuckerman skänkt oss musikaliska 
höjdpunkter och på senare år komplet-
terade med Tanja Gamars ackompanje-
mang. Tillfällena kommer de närmaste 
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åren bli färre då Philip har sina musik-
studier förlagda till USA. Vi följer hans 
utveckling med stort intresse. Under det 
gångna året har Philip och Tanja vid olika 
tillfällen framfört klassisk musik av de 
stora mästarna. 
Året avslutades med en stämningsfull 
julmässa och musikalisk medverkan av 
Lena Wohlfeil och musikstuderande 
Daniel Hormazabal Kortez.

3.2.3  Övrigt 
Några ungdomar har deltagit i distriktets 
körhelg. Till barnkörhelgen (ålder 8-16 år) 
2-4 maj i Karlstad deltog sju  barn från 
Upplands Väsby. Ungdomspastorn har 
deltagit i kurs kördirigering ”Lust att leda 
– Ledarutbildning inom församlingens 
musikliv”. Visionen har varit att starta en 
barnkör.
Hur arvodera externa musiker har vållat 
musikrådet huvudbry under många år. 
Därför ställdes under året frågan till 
styrelsen.

Nils-Åke Barkefors

4.  Omsorg och gemenskap
4.1  Tisdagsträffar för daglediga
Under hösten har ca 25 ”daglediga” träffats 
på tisdagar till samlingar med mycket 
varierande programinslag. Dessa träffar 
hålls även regelbundet tillsammans med 
Pingstförsamlingens ”daglediga”. 
Sammankomsterna brukar ha punkter av 
det mest skilda slag som innehåll. För 
dessa speciella inslag har församlingens 
egna förmågor samt även speciellt 
inbjudna gäster från annat håll svarat. Vi 
startade med en mycket trevlig och 
informativ bilorientering i vår egen 
kommun där vi såg gammalt och nytt i 
kommunen som inte alla kände till. Vi 
hörde ”flickorna från småland” som bjöd 
på ”småländsk ostkaka” och gick igenom 

recept och den ur livsmedelshygienisk 
mycket viktiga tillagningen i gamla 
köksredskap. Vi har också fått glimtar ur 
socialjourens verksamhet under mörka 
timmar samt lyssnat på och sett berättelsen 
om en konstresa till Elba, en resa till Indien 
och också röstat fram vår egen 
”Psalmtopp”, för att nämna några exempel 
på programpunkter under hösten. Vi har 
upplevt dessa ”träffar för daglediga” som 
intressanta och med god kvalitet på de 
speciella inslagen – inte att förglömma det 
goda fikat som bara det är värt ett 
deltagande vid varje tillfället.

Birgitta Wohlfeil

4.2  Internationella gruppen
Internationella gruppen består av Britt-
Inger Berggren, Britt Kjellberg, Leo 
Liljengren, Kerstin Neider, Karin 
Sandström och Willis Tiger. Gruppen har 
haft fyra sammanträden under året varav 
två gemensamt med de medarbetare på 
Secondhandbutiken Skopan, som skriver 
på Missionskyrkans tjänstgöringslista.
Internationella gruppen har församlingens 
uppdrag att tillsammans med Diakonia 
eller motsvarande samarbetspartner 
disponera överskottet från Skopan, där 15-
20 personer med viss regelbundenhet gör 
stora arbetsinsatser. Under året har 329.846 
kronor stått till gruppens förfogande.
Den största insatsen har gått till Mully 
Children´s Family (MCF) i Kenya - ett 
kristet återanpassningscentrum som 
grundades 1989 för de allra mest svaga och 
utsatta barnen i det kenyanska samhället - 
ja, kanske i hela världen – gatubarnen. 
Man har just nu hand om 1287 barn i tre 
städer. Vi har anslagit 200.000 kronor till 
byggnad av två fiskdammar för odling och 
försäljning av fisk, yrkesutbildning för 316 
före detta barnprostituerade flickor, 
hälsovård för barnen, samt gett stöd till 
sport, teater och andra aktiviteter för att 
barnen skall få vara barn och för att barnen 
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skall kunna bearbeta sina upplevelser och 
återanpassas. Vi har även i år givit stöd till 
julmat för kringboende med 50.000 kronor. 
Biståndet förmedlas via Diakonia.
Den 25 juni 2008 drabbade tyfonen Frank 
ön Panay och staden Iloilo på 
Filippinerna. På grund av de häftiga 
skyfallen sprängdes en fördämning. 
Flodvågen från dammen dränkte bland 
annat samhället Buntatalo där en av 
Diakonias medarbetare bor tillsammans 
med sin familj. Vattnet nådde ända upp på 
taket och de räddades endast tack vara att 
en granne kastade ett rep så att de kunde nå 
fast mark. Allt i deras hem blev förstört i 
likhet med många andras i området. 
Diakonia anslog 25.000 kronor som 
katastrofhjälp till området och inter-
nationella gruppen anslog ytterligare 
20.000 kronor till hjälp till Rudy Bernal så 
att de kunde fortsätta sina insatser bland de 
många familjer som drabbades i området.
Med anledning av översvämnings-
katastrofen som bland annat drabbade 
Burma hårt beslöt Skopan att inkomsterna 
från en lördagsförsäljning skulle gå till 
katastrofhjälp. Resultatet blev 88.161 
kronor varav 50% förmedlades via 
Diakonia.
Vi deltog i Världens Barns insamlingen 
den 11 oktober 2008 där drygt 37.000 
kronor insamlades i Upplands Väsby. Vid 
Missionskyrkans valborgsmässofirande 
samlades pengar in till Diakonia.
Internationella gruppen ansvarar 
traditionellt för gudstjänsten Trettondagen 
där insamling görs för Svenska Missions-
kyrkans Mission i andra länder. 
I gudstjänsten predikade Per Olov Öhrn 
och musikgruppen Bissi Kongo gladde oss 
med sin sång och musik. Utöver kollekten 
anslog internationella gruppen 9.000 
kronor till missionsinsamlingen.

Leo Liljengren

4.3  Diakonala samtal
Det diakonala arbetet i församlingen är 
svagt. När jag har sagt detta vill jag 
tillägga att en hel del utförs ändå i det 
tysta.
Britt Kjellberg, Margareta Bonnevier och 
Britt-Inger Berggren har i någon mån 
försökt att samordna uppvaktningar och 
sjukbesök. Under den första delen av året, 
hade Ulf Gustavsson och under andra 
delen Britt-Inger Berggren, själavårdande 
samtal både i och utanför kyrkan. 
Församlingen har efterfrågats från äldre-
boende m.m. angående besök men detta 
har vi tyvärr inte haft möjlighet att hinna 
under detta år. Det och en hel del annat på 
det diakonala området vore önskvärt under 
kommande år.

Britt-Inger Berggren

4.4  Studier
Under våren avslutades en studiecirkel om 
Israel med en rundresa från Jerusalem upp 
till Genesarets sjö i norr. Resan skedde i 
Bildas utmärkta regi med drygt hälften av 
cirkeldeltagarna. Alvar Svensson startade 
cirkeln hösten 2007 och vägledde oss in i 
den nutida situationen med anknytning till 
Israels historia och med starkt fotfäste i 
spåren av Jesu vandring här på jorden.

Göran Neider

4.5  Julmarknad
Årets traditionsenliga julmarknad gick av 
stapeln den 29 november. 
Förberedelsearbetet drog igång någon gång 
i slutet av oktober då julmarknadskom-
mittèn samlades och gick igenom vad som 
behövde göras och av vem. Det mesta 
rullade sedan på, inte av sig själv, utan 
genom att många bidragit med både 
praktiskt och ekonomiskt stöd.
Nytt för i år var en heldag den 17 novem-
ber då c:a 20 personer samlades för att 
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tillverka kransar, strutar, ljusdekorationer 
m.m. till julmarknaden. Under dagen 
serverades soppa, hembakt bröd och äppel-
kaka. En mycket lyckad dag som vi hoppas 
blir återkommande.
Vid adventsstunden bjöds på sång av 
Upplands Väsby musikklasser åk 4-5 
under ledning av Mats Gålnander.
Serveringen med risgrynsgröt, fantastiska 
tårtor och ”måsten” som tunnbrödsrullen 
m.m. fanns självklart även i år. Populära 
lotterier med fina vinster, rusning som 
vanligt till lotter för pepparkakshus,  jul-
bak och kaklotteri (allt som underlättar det 
egna julstöket om man vinner).
Karin Hagengran påbörjade arbetet med de 
traditionsenliga pepparkakshjärtana i 
början av november, resultatet blev 98 
stycken! I god tid påbörjade hon också 
arbetet med årets pepparkakshus, modell 
planerades, bygglov söktes och arbetet 
sattes igång. I år var det Lönneberga som 
var temat. Utmaningen var flaggstången 
som Ida skulle hänga i men det löste sig till 
slut fint med en godisstång, stärkt med 
kristyr. Karin har räknat ut att hon bakat 
pepparkakshus till julmarknaden sedan 
någon gång på slutet av 1970-talet, kanske 
samma år som julmarknaden hölls i den 
nya kyrkan. Hon började med lika hus 
varje år men sedan har det utvecklats till 
många fantasifulla varianter.
Tack alla som bidrog till en välbesökt och 
lyckad julmarknad !!
Julmarknadskommittén genom

 Lotta Svensson

5.  Annonsering
5.1  Församlingsbladet 
Församlingsbladet kommer traditionsenligt 
ut kvartalsvis i 220 exemplar och skapas av 
alla våra frivilliga skribenter under 
styrning av en samspelt redaktion med 

Britt-Inger Berggren, Ellinoora 
Kuosmanen, Torbjörn Lundberg, Göran 
Neider, Hanna Roslund och styrelsens 
Christer Larsson.
När pastor Ulf Gustavsson lämnade sin 
tjänst vid årsmötet uppstod luckor att fylla 
i bladet. Christer har tagit ansvar för 
gudstjänstprogrammet och dess bibelord. I 
maj beskrev några församlingsmedlemmar 
starka upplevelser av sin studeiresa till 
Israel men i höstens första nummer 
saknades pastorsorden som sedan återkom 
med vakanspastor Britt-Ingers jultankar. 
Ellinoora har som ny redaktionsmedlem 
tagit aktivt initiativ med tre artiklar om sin 
programförklaring,  om att vara ”Ung och 
kristen” i högskolemiljö samt en rapport 
om SMF Församlingsskola, som hon deltar 
i. 
Två stora projekt har avslutats i år och fått 
stor plats i bladen – det nya värmesystemet 
och renoveringen av flygeln. 
Från vår nya hemsida finns nu ett urval 
artiklar ur de sex senaste församlings-
bladen tillgängliga på Internet. 

Göran Neider för redaktionen

5.2  Hemsida
Under 2007 etablerades en grupp som ville 
pröva Internet som verktyg i församlingens 
tjänst.
Först skapades en arbetshemsida, avsedd 
för berörda funktionärer i församlingen 
som styrelse och de råd som var 
intresserade. Den sköts av Göran Neider på 
små, privataägda hemsidor.
Under 2008 har Siv Byberg och Göran 
Neider experimenterat med två temporära 
hemsidor, som utvecklats med skiftande 
mål och förutsättningar och därav har vi 
lärt oss många grundläggande saker. 
Gruppen gjorde ett val och från november 
finns nu en hemsida under tjänsten  
www.Kyrktorget.se som innehåller en 
förteckning över de flesta församlingar 
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med kristen profil i Sverige. Ambitionen är 
måttlig – en presentationssida, åtkomst av 
senaste församlingsblad samt aktuellt 
program i kyrkan. Det senare uppdateras 
av representanter för olika grupper inom 
församlingen för att undvika förseningar 
och att hålla programmet aktuellt. Vi tror 
härmed att vi når ytterligare en grupp 
människor med nätet som huvudsaklig 
informationskälla. Vid årsskiftet hade 
hemsidan besökts 1637 gånger samt 
kalendariet 1490 - ett lovvärt intresse men 
av vilka?
Internetadressen är 
     www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv   
- sprid den! 

Önskar Linda Jansson, Svante 
Svensson och Göran Neider (som 
rapporterade)

6.  Förvaltning
6.1  Församlingsboken 
Församlingen består vid 2008 års utgång 
av 143 medlemmar.
Under året har fem nya medlemmar hälsats 
välkomna på bekännelse:

• Lovisa Vare 
• Simon Jernberg
• Vitor Hermansson 
• Josefine Larsson
• Johan Svensson 

Vi tackar Gud för dessa nya medlemmar. 
Denna föryngring visar hur vårt ungdoms- 
och konfirmationsarbete bidrar till vår 
församlings tillväxt. Tack alla ni som 
bidrar som ledare och förebilder.
Två medlemmar har under året fått 
hembud:

• Leonard Raneborn
• Sven-Erik Dahlgren

Vi tackar Gud för allt de betytt för vår 
församling och allt de lämnat till oss att 
förvalta vidare.

Fem medlemmar har flyttat till annan ort 
med nya gemenskaper och sammanhang:

• David Plars
• Maria Holmberg
• Ywonette Olevik
• Marie Liljengren
• Annika Eriksen

Vi tackar dem för den tid de varit med oss i 
vår församling och önskar dem all lycka i 
sina framtida gärningar.
   Svante Svensson Vice församlingsföreståndare

   Britt-Inger Berggren Vakanspastor  

6.2  Fastighetsrådet 
Fastighetsrådet har under verksamhetsåret 
ägnat sig åt, förutom löpande fastighets-
underhåll, värmefrågan, energibesparing 
och säkerhet. Den stora aktiviteten har 
varit borrning och installation av  berg-
värme och konvertering till vattenburen 
värme. Anläggningen togs i drift i början 
av september och efter en del initiala 
tekniska fel i värmepumpen så är nu 
anläggningen i full drift. Fintrimning av 
inställningar pågår.
Brandsäkerhetsfrågor har beaktats och 
nödutgångsskyltarna har bytts till EU-
standard (självlysande). Byte till lågenergi-
lampor har påbörjats och nedre 
samlingssalen är klar.
Fastighetsrådet har under verksamhetsåret 
avhållit 3 sammanträden med med-
lemmarna Willis Tiger, Ingvar Nylén, 
Ingemar Hagengran, Hendrik Vare och Jan 
Hermansson samt som adjungerade i 
värmefrågan Bo Olofsson och Günter 
Wohlfeil.

Willis Tiger
.

6.3  Styrelsens 
verksamhetsberättelse 
Församlingens styrelse har under 2008 
bestått av följande ledamöter: Margareta 
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Bonnevier, Willis Tiger, Anki Johansson, 
Kerstin Neider, Anders Dahlgren, Lotta 
Svensson, Christer Larsson (kassör) och 
Eva Lenestad (ordförande).  Adjungerade 
ungdomspastor Linda Jansson samt pastor 
Britt-Inger Berggren.
Året som gått har varit ett händelserikt år. 
Vi i styrelsen har som alltid ägnat vår tid åt 
en mängd varierande frågor. Utifrån bästa 
förmåga har vi behandlat punkter som 
trasiga kopiatorer, besvärliga internet-
uppkopplingar, uthyrningspriser, 
julblommor och fortbildning för anställda, 
blandat med förfrågningar och synpunkter 
från olika råd gällande energisnålare 
glödlampor eller arvode åt musiker. Vi har 
också försökt ha överblick över alla de 
löpande verksamheterna och aktiviteterna 
som skett i kyrkan under året som gått. 
Styrelsemötena har nästan alltid inslag av 
både lättsamhet och skoj blandat med 
allvar och seriositet, det skiftar från den 
ena punkten på dagordningen till den 
andra.
Som sagt, 2008 var ett händelserikt år. 
Detta särskilt utifrån de två stora frågor 
som krävt mycket tid och engagemang från 
både styrelse och andra: projektet med ny 
värmeanläggning och det faktum att vi haft 
vakans på församlingsföreståndartjänsten. 
Båda dessa frågor har styrelsen, 
fastighetsrådet och rekryteringsgruppen 
regelbundet försökt informera och hålla 
församlingen uppdaterade kring, vi lämnar 
därför ingen mer detaljerad redogörelse 
här. Det som måste konstateras är ändå att 
projektet med ny värmeanläggning är 
genomfört till belåtenhet och att vi har en 
varm och skön kyrka att samlas i. Tack alla 
som bidragit till detta!
Angående ny församlingsföreståndare har 
vi arbetat aktivt och i samarbetet med 
distriktsföreståndare Helen Friberg hela 
året. I skrivande stund ser det ljust ut och 
om allt går vägen kan vi kanske fatta beslut 

att kalla en ny församlingsföreståndare vid 
årsmötet. Det återstår att se...
• Inför 2009 står styrelsen och församlin-

gen inför nya utmaningar, det blir ingen 
tid att vila. Förhoppningsvis har vi 
under året 2009 en ny församlings-
föreståndare att introducera och 
fortsätta utveckla församlingen tillsam-
mans med. Har vi inte det gäller det att 
lägga krut på att hitta en sådan. Försam-
lingen och styrelsen måste också fun-
dera på hur vi vill arbeta vidare när vi 
inte längre har en ungdomspastor i 
tjänst. 

• Hur ska ett eventuellt vidare samarbete 
med kommunen se ut?  

• Vad har fungerat, vad kan vi förändra?
•  Vilka resurser har vi och vilken typ av 

verksamhet vill vi prioritera? 
Ja, det finns en mängd viktiga frågor att 
arbeta vidare med.
Från undertecknad vill jag passa på att 
tacka för min tid som ordförande. Jag 
kommer troligtvis få fortsätta vara med i 
styrelsens spännande arbete men väljer att 
inte längre göra det som ordförande. Jag är 
tacksam för de lärorika och intressanta år 
jag fått leda styrelsens arbete men känner 
att det nu är dags att lämna över klubban 
till någon annan.
Styrelsen genom

Eva Lenestad (ordf)
Margareta Bonnevier
Anders Dahlgren
Ann-Catrine Johansson 
Christer Larsson
Kerstin Neider
Lotta Svensson 
Willis Tiger 

(Styrelsens underskrifter finns på originalets sida 9)


