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1.  Församlingsföreståndaren 
har ordet

1.1  Tacka Gud för alla varma och 
go’a människor!

Vid en av de första gudstjänsterna jag 
ansvarade för här i Upplands Väsby hade 
jag förmånen att få leda församlings-
musiken med några av församlingens 
ungdomar. Som församlingssång under 
kollekten spelades ”Tacka Gud” där jag 
gjorde allt för att försöka få till lite sväng 
och countrykänsla. Inte för jag gillar 
country särskilt mycket, men det är alltid 
kul att få klia gitarren. 
Tacka Gud kan man verkligen göra för 
Upplands Väsby Missionsförsamling. 
Församlingen kanske är van vid att det hela 
tiden händer mycket i verksamheten, men 
för mig har den del av 2009 jag kan över-
blicka av denna församlings liv, varit helt 
fantastisk. I verksamhetsberättelsen finns 
det massor som nämns, exempelvis barn-
musikverksamheten, konfirmandgruppen, 
julmarknad, Lucia, tisdagsträffar, Skopan-
arbetet och en varm och go´ kyrka genom 
den nya värmeanläggningen. Men det är 
också mycket som inte nämns som händer. 
SMU-scout, körer och Systrarna från 
mellanöstern och alla andra möten mellan 
människor som sker via besök eller över en 
kopp kaffe vid kyrkfikat. Men det jag 
särskilt tagit intryck av är alla varma och 
go’a människor i Missionskyrkan. Det är 
fantastiskt att få lära känna så många nya 
trevliga och positiva personer. I och med 
pastorstjänsten har jag flyttat mitt med-
lemskap till denna församling. Det är jag 
glad över, för det är ett bra andligt hem 
även för en pastor. Alla varma och go’a 
människor är församlingens viktigaste 
resurs. Utan ideellt engagemang och tro på 
det man håller på med vore det ingenting 
med Missionskyrkan i Upplands Väsby. 
Tacka Gud var orden och sången får fort-

sätta klinga i mitt inre då jag tänker på att 
få tjäna som pastor i denna församling.
Nu står församlingen inför flera utma-
ningar: 
• Framtidsarbete med tydliga målsättnin-

gar för att skapa ett brett engagemang 
för det gemensamma uppdraget att nya 
människor skall inbjudas och inspireras 
till att leva i lärjungaskap med och för 
Jesus Kristus.

• Övervinna ett tickande generations-
skifte genom att den unga generationen 
blir stadiga i sin tro och känner sig hem-
ma i församlingen. Ofta sägs det att 
ungdomarna är församlingens framtid. 
Men det är mer korrekt att säga barn och 
unga är församlingen nu. Utan barn och 
unga, och det gäller redan nu idag, vore 
församlingen betydligt fattigare.

• De goda kontakterna med kommun och 
andra församlingar ska få fortsätta och 
utvecklas så att Missionskyrkan får fort-
sätta vara en aktiv part att ge tro och 
mening i livet för människorna i Upp-
lands Väsby.

• Stärkt ekonomi genom fler kontinuer-
liga gåvogivare för att kunna utveckla 
verksamheten och förvalta fastigheten 
på ett klokt sätt.

Vi får tacka Gud för den tid som varit och 
lägger framtiden i Guds händer. Vi får be 
om kraft och inspiration att få vara Guds 
händer och fötter i vår värld, vad som än 
händer.
Jesus sa: ”Åt mig har getts all makt i 
himlen och på jorden. Gå därför ut och gör 
alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns 
och Sonens och den heliga Andens namn 
och lär dem hålla alla de bud jag gett er. 
Och jag är med er alla dagar till tidens 
slut.”  Matt. 25:18-20

Göran Bondesson
Församlingsföreståndare  
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2.  Gudstjänst
2.1  Gudstjänstgruppen
Medverkande i gudstjänstgruppen: Alvar 
Svensson, Lena Wohlfeil, Svante Svensson 
och Elisabeth Larsson. Under våren var 
även Britt-Inger Berggren med som 
pastorsrepresentant och sedan september 
har Göran Bondesson varit med.
Vi har träffats några gånger under våren 
och några gånger under hösten. Under 
våren har gruppens arbete bestått av att se 
till att det varit gudstjänst varje söndag.
Sedan september, när vår nya pastor Göran 
Bondesson tillträdde, har en del av grup- 
pens arbete förändrats. Göran tar hand om 
de flesta gudstjänsterna själv, utom den 
söndag i månaden han är ledig. Göran har 
också planerat in så att gudstjänstgrupp 
och musikråd haft gemensamma träffar, 
vilket gjort att vi kunnat diskutera även 
gemensamma visioner utöver att planera 
gudstjänsterna. En av tankarna som 
prövats, är att engagera fler ur försam-
lingen som gudstjänstledare. Detta har 
blivit naturligt vid nattvardsgudstjänsterna, 
som är inplanerade den första söndagen i 
månaden. Göran, som förutom traditionellt 
pastorsarbete, även gillar att spela och 
sjunga, har vid flera gudstjänster varit 
ansvarig för musiken och då har vi även 
vid dessa gudstjänster haft en 
gudstjänstledare.

Elisabeth Larsson

2.2  Sång och musik
Från oktober har vår nye församlings- 
föreståndare Göran Bondesson deltagit i 
musikrådets sammanträden. T f försam-
lingsföreståndare Britt-Inger Berggren 
avtackades vid sammanträdet i augusti. 
Göran tog rodret direkt och genomförde en 
radikal och riktig förändring med att guds-
tjänstråd och musikråd sammanträder till 
sin första del gemensamt för att under 

resterande del sammanträda separat. Han 
har utvecklat sin syn på musiken i Försam-
lingsbladet ”Oktober – November 2009.”

2.2.1  Sång/musik 
Söndagsgudstjänsten är församlingens 
stora mötesplats. Strävan är att musik och 
ordet ska harmoniera med aktuellt ämne 
för att uppnå helhetsupplevelse. Denna 
strävan har under senare tid stärkts hos 
körerna Sing-Sing och Joyful. 
Förutom ordinarie organister Torbjörn 
Lundberg och Monica Rundqvist har 
Tanya Gamar, Kurt Kjellberg och Reino 
Larsson spelat. 

Musikaliska upplevelser i april – maj 
Sjung med Lena

Svenska Missionskyrkans musikkonsulent 
Lena Wohlfeil inbjöd till en kväll ”Sjung 
med Lena” i april där vi fick upptäcka nya 
och gamla sånger för gudstjänst och 
andakt. Bland annat användes  sång-
samlingen ”Brukssånger.” 
Motströms

”Gamla” Motströmssångare + nya inbjöds 
till att sjunga med i söndagsgudstjänsten 
den 19 april.
BisiKongo

En lördag i april hölls en kväll med 
afrorytmer och sångglädje med kören ”Bisi 
Kongo” som sjöng, dansade och vittnade.
Missa Flamenca

En vacker söndagskväll i maj fylldes 
kyrkan av starka rytmer, färgkaskader och 
ljussprak. Det var flamencomusiker, 
solister, dansare och kör från Lidingö 
under ledning av Anna Skagersten.
Blåsargrupp

En söndagsgudstjänst i maj var orgeln tyst 
till förmån för en blåsargrupp.



Verksamhetsberättelse för år 2009, Upplands-Väsby Missionsförsamling    

  Reviderad 2010-02-03 Omsorg och gemenskap 3   (8) 

2.2.2  Babysång, Körlek och Barnkör
I oktober gick en dröm i uppfyllelse. 
Församlingen kunde efter många års 
tystnad erbjuda babysång, körlek och 
barnkör. Svenska Missionskyrkan stöder 
ekonomiskt församlingen året ut med en 
körledare - Marie Gunnarsson. Hon har en 
gedigen musikalisk utbildning. Gensvaret 
från föräldrar och barn har varit mycket 
gott. Torsdagar är reserverad för barn-
musikverksamhet. De första framträdan-
dena hölls vid julmarknaden och Lucia-
firandet.

2.2.3  Övriga händelser
En söndagsgudstjänst i juni blev en musi-
kalisk högtid. Förutom att Philip Zucker- 
man och Tanya Gamar medverkade med 
violin och piano fanns även med Tanyas 
föräldrar - mamma Olga cello och pappa 
Vladimir med violin. Gudstjänstens post-
ludium utvecklades till ett uppskattat 
collage av konsertstycken. 
En söndagsgudstjänst utan ordinarie 
orgelspelare undsatte Kurt Kjellberg 
(orgel) tillsammans med Göran Neider 
(eufonium).
Inbjudan till Julnattsgudstjänsten: ”Möt 
den Heliga natten med stillhet, stämning 
och julens sånger”. Lena Wohlfeil 
medverkade med sång och Viktor Sugeng 
piano.
Genom secondhandverksamheten Skopan 
har kontakter skapats med andra försam-
lingar. En sådan kontakt är Lotta och Owe 
Lidbrandt från Sollentuna pingstförsam-
ling. De har tidigare medverkat vid 
Valborgsmässofirandet och nu senast vid 
Nyårsbönen. Solosång framfördes av 
ytterligare en kontakt – Lage Eckeskog.

2.2.4  Övrigt 
Ett ”orgelseminarium” hölls i oktober 
med församlingens orgelspelare med 
organisten Karin Skogberg Ankarmo som 

ledare. Syfte: att kunna nyttja orgelns alla 
möjligheter.
Tillsammans med Kicki Grafström och 
Catharina Lundberg har några ungdomar 
deltagit i en barnkörhelg i Karlstad. 
Inventering av sång- och musikkrafter har 
påbörjats. Den är avsedd att utgöra bas för 
ett rikare sång- och musikliv. 
Flygeln är stämd två gånger. En luftfuktare 
har på prov installerats. Den skall före-
bygga temperaturförändringar och minska 
antalet stämningar.

Nils-Åke Barkefors

3.  Omsorg och gemenskap
3.1  Tisdagsträffar för daglediga
Tisdagsträffar är ”heliga” för dem som är 
lediga på tisdagar. Ett 30-tal  samlingar har 
under året hållits med ett mycket rikt 
varierande program med egna förmågor 
blandat med intressanta besök. En gång i 
månaden har vi delat gemenskapen med 
Pingstkyrkans daglediga. Närvaron har 
varit c:a 25-30  per gång.
Rekordet  slogs med 40 deltagare när den 
grupp från oss, som var på resa till Kenya, 
berättade och visade bilder om sina 
fantastiska upplevelser. Höjdpunkten för 
dem var deras besök på barnhemmet Mully, 
som fått stora bidrag via Diakonia genom 
mångas arbetsinsatser på Skopan.
Bland andra intressanta samlingar var 
Elice Lindkvists berättelse ”Från mörker 
till ljus”, om hennes väg från missbruk till 
diakonalt arbete. Om sjukhuskyrkans 
betydelse har Gunilla Wedin-Halvardsson 
delat med sig av i programmet ”När inte 
orden räcker”. Sven Halvardsson från THS 
gav oss en intressant inblick i ”Det mång-
religiösa Sverige” och Ulrika Svalfors 
program om ”Andlighet och makt” väckte 
stort intresse.
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Hur det är att komma som flykting till 
Sverige och möta nya människor, nytt 
språk och ny kultur berättade Abduldader 
Habib livfullt om. Med ämnet ”Krock och 
krock-kuddar” fick vi följa hans bekymmer 
och glädje fram till nuvarande tjänst som 
rektor på Kista folkhögskola.
Sång och musikprogram har naturligtvis 
haft sitt utrymme på programmet. Vår nye 
pastor Göran Bondesson presenterade sig 
med musik och egna skrivna sånger. Lars-
Åke Lundberg har besökt oss och sjungit 
och berättat om sin nya bok ”I själens 
vinterdagar”. Höstterminen avslutades 
med att Rolf Bomme  sjöng romanser.
Församlingens egna förmågor har berikat 
en del samlingar med t.ex. Svenskt fågelliv 
i bild och ljud, Smålandsflickan Jenny 
Lind och Allan Petterssons liv som sym-
foniker och diktare
Detta var några axplock. Vi har även fått 
njuta av gott kaffe med hembakat bröd, 
oftast smörgås och någon god kaka.
Tisdagsträffarna har präglats av glad 
gemenskap, värme och intressanta möten 
som blivit aptitretare  för fortsatta träffar.

Marianne Svensson

3.2  Internationella gruppen
Internationella gruppen består av Britt-
Inger Berggren, Britt Kjellberg,  Leo 
Liljengren, Kerstin Neider, Karin Sand-
ström och Willis Tiger.
Gruppen har haft fyra sammanträden samt 
informella sammankomster med de med-
arbetare på Skopan som skriver på 
Missionskyrkans tjänstgöringslistor.
Internationella gruppen har bl.a för-
samlingens uppdrag att tillsammans med 
Diakonia eller motsvarande samarbets-
partner disponera Missionskyrkans andel 
av överskottet från Skopan, där 15-20 
personer med viss regelbundenhet gör 
stora arbetsinsatser. Under 2009 har 

373.998 kronor stått till gruppens för-
fogande.
Bland våra vänner på Filippinerna som  
drabbades hårt av tyfonen Frank 2008, 
insjuknade hustrun i cancer. De fick ett 
bidrag på 12.250 kronor till medicinsk 
behandling. Till Diakonias katastrohjälp 
till civilbefolkningen i Gaza anslogs 
10.000 kronor. I likhet med de tre tidigare 
åren gick merparten av pengarna till Mully 
Children´s Family (MCF) i Kenya som har 
drygt 2.000 barn i sin omvårdnad. Under 
2009 gav vi bidrag till  bevattningsanlägg-
ning, brunnsborrning, sportutrustning. 
undervisningsmaterial, barnkläder samt 
mat till julhelgen för de omkringboende 
familjer som är helt beroende av MCF. 
Totalt 351.748 kronor.
Det är sällan man kan följa pengarna som 
man ger till olika projekt. Men MCF blev 
ett undantag när sju av församlingens 
medlemmar besökte Kenya i september 
2009. Vi kunde konstatera att pengarna 
hade används för sina ändamål tack vara 
både Diakonias redovisningsrutiner och 
uppföljning och Mullys otroliga effektiva 
organisation med tanke på de utmaningar 
de står inför varje dag när man har ansvar 
för drygt 2.000 barns matbehov, skol-
undervisning, yrkesutbildning och boende.
Besöket i Kenya har dokumenterats med 
bilder och visats bl a  på Tisdagsgruppen, 
Årstakyrkan i Uppsala,  Trettondags-
gudstjänsten samt på Skopan.  

Leo Liljengren

3.3  Diakonala samtal och 
besöksverksamhet.

Diakonin måste ses som en grundsten i den 
kristna församlingens liv. Omtanken om 
medmänniskan är intimt förknippad med 
själva evangeliet och en central del i det 
kristna livet. Det ligger i diakonins väsen 
att det mesta sker i tystnad.
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Under första delen av 2009 har jag som 
vikarierande pastor, haft en hel del per-
sonliga samtal. Det är personer i försam-
lingen, men också människor som av olika 
anledningar tagit kontakt med oss i kyrkan 
eller på telefon. Det kan röra sig om ett 
eller flera samtal. Denna möjlighet till 
avskildhet och samtal under förtrolighet 
och tystnadsplikt är en viktig del i för-
samlingens uppgift.
Besöksverksamheten är också en viktig 
uppgift. Under året har undertecknad till-
sammans med Britt Kjellberg och 
Margareta Bonnevier försökt att tillsam-
mans med andra att i möjligaste mån fylla 
detta behov.
Att få vara med och göra något för en med-
människa ger så mycket tillbaka av glädje 
och välsignelse så låt oss slösa med kärlrk 
och omsorg.

Britt-Inger Berggren

3.4  Studier
Studier i församlingens regi har många 
utseenden. 
Den kristna tron behandlas främst i guds-
tjänstens predikan med reflektioner, under-
visning och frågeställningar men också 
genom konfirmationen där 14-åringar får 
undervisning och tid för reflektion ut-
gående från sina behov.  Under 2008 deltog 
dessutom 4 medlemmar i Församlings-
skolan som anordnades av Missionskyr-
kans Mälardalsdistrikt - en livfull rapport 
av Ellinoora Kuosmanen återfinns i för-
samlingsbladet 2008-12, sid 8.
Två studiecirklar med stöd av bildningsför-
bundet Bilda har genomförts under 2009. 
Vårens cirkel om Vägen mot en gemensam 
kyrka avslutades med besök hos Rotebro 
ekumeniska församling. Vi hade även be-
sök av missionsföreståndare Göran Zetter-
gren. Han summerade läget inför kyrko-
konferenserna då de tre inblandande kyr-
korna skulle göra sina val - vilket slutade 

med ett ja från samtliga till en avsikts-
förklaring att bilda ett nytt kyrkosamfund 
ur de tre samfunden Baptistsamfundet, 
Metodistkyrkan och Missionskyrkan.
Internationella gruppen samlades i en 
studiecirkel inför sitt besök i Kenya och 
barnhemmet Mully Childrens Family, som 
vi ger stora bidrag till. I juni fick vi besök 
av Diakonias Östafrika-ansvarige  Krister 
Adolfsson, på semester från Nairobi. Efter 
resan i september har cirkeln gjort presen-
tationer för På-dagen-lediga i Väsby och 
Uppsala, i gudstjänster och hos Second-
Hand affären Skopan, där de största 
bidragen arbetas in.

Göran Neider

3.5  Julmarknad
Årets traditionsenliga julmarknad gick av 
stapeln den 28 november.
Julmarknadskommittèn började förbere-
delserna i slutet av oktober med att se vad 
som behövde göras och av vem. Sedan 
rullar det igång genom att många bidrar 
med både praktiskt och ekonomiskt stöd. 
Vi följde upp förra årets nyhet med en 
kväll i november då c:a 20 personer sam-
lades för att tillverka kransar, godis m.m. 
till julmarknaden. 
Vi fick stor hjälp av bl a Agneta Ayoub 
som med sin kunnighet inom blomster-
bindning hjälpte oss med material och råd-
givning. Det serverades härlig soppa med 
bröd och kaka under kvällen.
Knappt hann klockan bli 10.00 och vi slog 
upp portarna innan de första lotterierna var 
slut och det var kö till brödbordet. 
Lotterivinsterna i år innehöll allt från 
traditionellt hembakat till nyheter inom 
teknik.
Vid adventsstunden bjöds på härlig sång av 
Missionskyrkans egen barnkör under 
ledning av Marie Gunnarsson .
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Serveringen bjöd  traditionsenligt på bl a 
risgrynsgröt, fantastiska tårtor och tunn-
brödsrullar. Vi noterade också att flera ur 
serveringspersonalen och diskpersonalen 
var från det yngre gardet. 
Det kan sägas att det var en mycket väl-
besökt julmarknad som gav bra tillskott till 
församlingskassan.
Tack alla som bidrog till en lyckad  jul-
marknad !!
Julmarknadskommittén genom

 Lotta Svensson

4.  Annonsering
4.1  Församlingsbladet 
 Församlingsbladet kommer traditions-
enligt ut kvartalsvis i drygt 200 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. Under hösten har Hanna 
och  Ellinoora flyttat från Väsby och vår 
nye pastor kom med till adventsnumret.
Under teman som Omvärld och Upplevt 
har vi fått ta del av olika medlemmars be-
skrivning av besök i Paraguay, Brasilien, 
Indien, Israel och  Kenya. Resorna har 
handlat om biståndsverksamhet eller 
släktbesök. Många skribenter är unga och 
har även givit bidrag om  fjällvandring, 
ungdomsläger och scoututbildning. 
Under året har det skett en stor rotation av 
personal och ansvariga inom församlingen. 
Viss dokumentation finns om installa-
tionen av vår nye pastor, byte av 
ungdomsråds- och styrelseordförande och 
att avgående ungdomspastor följts av en 
sångpedagog för ungdomsmusik.
Bladets centrala budskapet står dock att 
finna under Pastorn har ordet.

Göran Neider för redaktionen

4.2  Hemsida
Församlingen etablerade 2008 en hemsida 
för annonsering om att och var vi finns 
samt med aktuellt program. Hemsidan på  
www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv  
ligger under tjänsten Kyrktorget.se som 
innehåller en förteckning över de flesta 
församlingar med kristen profil i Sverige. 
Ambitionen är måttlig men har fungerat 
bra med uppdateringsansvaret fördelat på 
de olika grupper som vill synas i annons-
eringen dvs om gudstjänster, SMU, musik-
grupper och speciella händelser. 
Hemsidan består av en enkel presenta-
tionssida med länk till de senast utgivna 
församlingsbladen samt aktuellt program i 
kyrkan.  Vi tror härmed att vi når ytter-
ligare en grupp människor med nätet som 
huvudsaklig informationskälla. Under  året 
har presentationssidan besökts cirka 3300 
gånger och kalendariet 3800.
Hemsidorna för församlingens administra-
tion flyttades vid årets slut till ett webb-
hotell och administreras av undertecknad.

Göran Neider 

5.  Förvaltning
5.1  Församlingsboken 
Församlingen består vid 2009 års utgång 
av 138 medlemmar. 
Under året har en ny medlem hälsats väl-
kommen på bekännelse:
• Christine Blomqvist
En ny medlem har hälsats välkommen från 
annan församling:
• Göran Bondesson från Stuvstakyrkans 

församling, Huddinge
Två medlemmar har under året fått 
hembud:
• Maj-Britt Raneborn
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• Asta Nylén
Vi tackar Gud för allt de betytt för vår för-
samling och allt de lämnat till oss att för-
valta vidare. 
Fyra medlemmar har flyttat till annan ort 
med nya gemenskaper och sammanhang:
• Karin Plars till EFS-föreningen, St. 

Klara, Stockholm
• Peter Plars till EFS-föreningen, St. 

Klara, Stockholm
• Bengt Loell till Solna Sundbybergs mis-

sionsförsamling
• Hanna Roslund till Mullsjö missionsför-

samling
En medlem har begärt utträde av annan 
anledning:
• Ilona Pihlström
Vi tackar dem för den tid de varit med oss i 
vår församling och önskar dem all lycka i 
sina framtida gärningar.

 Göran Bondesson
församlingsföreståndare

5.2  Fastighetsrådet 
Fastighetsrådet har under verksamhetsåret 
ägnat sig åt, förutom löpande reparationer 
och fastighetsunderhåll, färdigställande av 
kontainern vid röda villan och lagning av 
golv utanför pannrummet. Åtgärdslistan är 
nästan avklarad vad inomhusåtgärder 
beträffar. En takläcka på villan har påbör-
jats men färdigställandet får vänta till mera 
tjänlig väderlek. En felrapporteringsrutin 
har införts för felanmälningar till fastig-
hetsrådet såväl som en loggbok för änd-
ringar i ljudsystemet. 
Rådet består av Ingemar Hagengran, Jan 
Hermansson, Ingvar Nylen, Willis Tiger 
och Hendrik Vare och har under verksam-
hetsåret avhållit ett sammanträde.  Vi vill 
rikta ett speciellt tack till Günter Wohlfeil 
för hans benägna bistånd.
            Willis Tiger

5.3  Styrelsens berättelse 
Åren går fort kan man tycka. Ibland är det 
svårt att se när olika förändringar sker och 
lätt att glömma hur allt har gått till med alla 
förarbeten och planeringstillfällen.
Det är därför viktigt med tid för utvärde-
ring. Vad har vi gjort, hur blev resultatet 
och vad har vi lärt oss?
Jag har inför skrivandet av årets verksam-
hetsberättelse roat mig med att läsa tidigare 
års berättelser. En spännande läsning som 
visar att vi har jobbat med en del saker 
under många år och att vi under detta år 
fått njuta frukten av ett idogt arbete. Till 
exempel värmefrågan, som vi nu förhopp-
ningsvis kan lämna bakom oss och bara 
njuta frukten av.
En annan fråga, som har behandlats under 
många år, är ljudet. Även den har vi 
diskuterat i år och vi hoppas få en för alla 
godtagbar lösning. Många har hörsel-
problem och går på grund av det miste om 
flera delar av gudstjänsterna. 
Något som också är tydligt är att vi trots att 
vi har varit utan ordinarie pastor under 
ganska långa perioder kan se att då växer 
församlingen i egenansvar. Vi har sett 
många gå in i uppgifter som de annars inte 
skulle ha tagit på sig och dessutom gjort 
det med mycket gott resultat. Det gäller att 
vi inte släpper detta utan att vi fortsätt-
ningsvis använder allas gåvor i samarbete 
med vår pastor.
En stor del av vårens och sommarens 
styrelsefrågor kom att handla om praktiska 
frågor och vår vakanspastor Britt-Inger 
Berggren kom att ta ett stort ansvar för den 
dagliga verksamheten. Tack för detta!
Under hösten har vi i styrelsen först arbetat 
tillsammans med Distriktsföreståndare 
Helen Friberg med att utforma installa-
tionsgudstjänsten för vår nye pastor Göran 
Bondesson och därefter har vi mer och mer 
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lärt känna honom. Ett samarbete som vi 
hoppas mycket på i fortsättningen. 
Vi har förstått att barn- och ungdomsverk-
samheten och kontakten med barnens 
föräldrar står högt  på Görans priorite-
ringslista. Det har inneburit att vi har satsat 
på musik  för barn och ungdomar. Vi har 
förändrat inriktningen på den ungdoms-
pastorstjänst som vi tidigare har haft och 
söker nu en ungdomsledare med musik-
utbildning som grund. 
Ett prioriterat område just nu är att hitta 
samarbetspartners för att få till stånd en så 
bra utformad tjänst som möjligt. Vi vill 
också skapa ett rum för våra ungdomars 
musicerande. Dessa frågor är på plane-
ringsstadiet ännu.
En grupp har arbetat med våra stadgar och 
förändringar av dessa. 
En annan grupp har sett över vår policy vid 
uthyrning av kyrkan. De har sammanställt 
ett mycket bra dokument för att ge våra 
hyresgäster klara besked  om vad som 
gäller.
Under höstens sammanträden har en god 
stund använts till frågor som handlar om 
vår församlings andliga liv. Bönens vikt 
och del i gudstjänst och samlingar. Vi har 
haft tillfälle att tänka över vår personliga 
tro och vårt ställningstagande. 
Allt detta utmynnar i att vi börjar arbetsåret 
2010 med en gemensam dag för styrelse 
och UR, då vi inte ska behandla verksam-
hetsfrågor utan ställa tros- och livsfrågor i 
centrum.
Styrelsen har oftast varit mangrant samlad 
vid våra möten och det har känts tryggt att 
vara ordförande. Alla har tagit ett stort 
ansvar. Jag tackar för förtroendet att hålla i 
klubban detta år.

Kerstin Neider
styrelseordförande

Styrelsen genom

Kerstin Neider

Britt-Inger Berggren

Jan Hermansson

Ann-Catrine Johansson 

Christer Larsson

Eva Lenestad 

Svante Svensson

Willis Tiger 

Gunther Wohlfeil 


