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1.  Församlingsföreståndaren 
har ordet

1.1  Bliv kvar i Kristus och bär 
frukt

Jesus sa: “Jag är den sanna vinstocken, 
och min fader är vinodlaren. Varje gren i 
mig som inte bär frukt skär han bort, och 
varje gren som bär frukt ansar han, så att 
den bär mer frukt. Ni är redan ansade 
genom ordet som jag förkunnat för er. Bli 
kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom 
grenen inte kan bära frukt av sig själv om 
den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte 
heller ni göra det om ni inte är kvar i mig.”     
Joh 15:1-4

I 35 år har Missionskyrkan funnits på Herr-
gårdsvägen 45 i Upplands Väsby. Kommu-
nen expanderade och i pionjäranda bygg-
des den nya Missionskyrkan för att skapa 
rum åt alla inflyttade församlingsmedlem-
mar med sina barn. Uppdraget ligger fast. 
Missionskyrkan ska vara en plats där män-
niskor ska kunna möta Gud genom ord och 
handlingar som leder människor fram till 
Jesus Kristus. Scout, barnkör, ungdomskör, 
konfirmationsgrupper, kvinnofrukost, in-
vandrararbete, träffar för daglediga, guds-
tjänster med mer. Allt har haft syfte att 
människor skall upptäcka en personlig tro 
på Gud genom Jesus Kristus.

I en årsberättelse tittar man ofta tillbaka det 
senaste året. Vi kan se att det senaste årets 
verksamhet har sitt rotsystem i en försam-
ling som funnits i Upplands Väsby i 120 år. 
Det är i den traditionen och i det uppdraget 
som församlingen står. Och innan det är 
församlingen i Upplands Väsby en del i 
2000-årig kyrkohistoria. 

Men även om vi gärna tittar tillbaka så är 
det just nu läge att väldigt mycket titta 
framåt. De närmaste åren kommer att vara 
betydelsefull för församlingens framtid. På 
riksplan pågår arbetet med gemensam 
framtid. Svenska Baptistsamfundet, 

Metodistkyrkan i Sverige och Svenska 
Missionskyrkan har för avsikt att under 
kyrkokonferensen i juni ta beslut om att 
bilda en ny gemensam kyrka. Under året 
har församlingen arbetat med det ut-
skickade remissförslaget med stadgar och 
teologisk grund för den nya kyrkan. Det är 
lätt att tänka att det är något som pågår på 
riksplan och inte berör det lokala samman-
hanget. Men en sådan här process påverkar 
identitet och teologi för det sammanhang 
som Missionskyrkan i Upplands-Väsby är 
en del av. 

Vi kan också se en tydlig generationsöver-
gång i församlingen. Pionjärerna som 
byggde den nya Missionskyrkan på Herr-
gårdsvägen har nu hunnit en bra bit in i 
pensionsåldern. Mer och mer behöver nya 
krafter ta vid. Men frågan är hur? Styrelse 
och ungdomsråd har under året jobbat med 
ett framtids- och målarbete som bland 
annat resulterat i sex stycken inriktnings-
mål. Dessa kommer att ligga som grund de 
närmaste åren för att inspirera till nydanan-
de arbete. All förnyelse, nyskapande arbete 
och utveckling kräver förändring, som 
många gånger kan upplevas smärtsamt. 
För egentligen är det inte så svårt att 
tvingas skära bort verksamhet som inte bär 
frukt. Det är så man ofta traditionellt har 
läst bibelordet om vinträdet och grenarna. 
Men Jesus talar även om att skära och ansa 
grenar som bär frukt för att de ska bära 
ännu mer frukt. Den prövningen smärtar. 
Att verksamhet som rullar på och som når 
människor, även de verksamhetsgrenarna 
kan behöva ansas och nyskapas för att ge 
rum för nytt liv och engagemang. Den 
prövningen behöver församlingen söka 
Guds väg i. 

När Juda rike står på randen till invasion av 
det Babyloniska riket för så där en drygt 
2500 år sedan, profeterar profeten Jeremia 
till sitt folk: 
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Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger 
Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge 
er en framtid och ett hopp.  Jer 29:11  

Historien tar inte slut där. Gud är med sitt 
folk. Samma Gud är det vi tillber 2500 år 
senare i Missionskyrkan Upplands Väsby . 
En Gud som aldrig sviker eller överger sitt 
folk. 

Vi ser fram mot ett nytt år med Herren och 
ytterligare 120 år med församlingen där vi 
tror och ber att många ska få uppleva en 
levande gemenskap med Jesus Kristus. 

Göran Bondesson
Församlingsföreståndare  

2.  Gudstjänst

2.1  Gudstjänstgruppen

Musikråd och gudstjänstråd har haft fem 
gemensamma träffar under året.

Gruppernas huvudsakliga uppgifter har 
varit att se till att det finns predikant, guds-
tjänstledare och gudstjänstmusiker till 
varje söndag. Vår pastor Göran Bondesson 
har haft ansvar för de flesta gudstjänsterna 
men vi har hjälpts åt att planera för de 
övriga. Det som varit nytt är också att vi 
har haft en extra gudstjänstledare den 
första söndagen i månaden när det är 
nattvardsgudstjänst. Det har varit givande 
då fler i församlingen blivit delaktiga i 
gudstjänsterna.

Vid den första samlingen talade Göran om 
”gudstjänstens fyra rum”. Ett sätt att tänka 
på när det gäller ordningen i gudstjänsten 
och att man har en någorlunda lika guds-
tjänstordning även om innehållet är olika.

Under sommaren hölls som vanligt guds-
tjänsterna tillsammans med Pingstkyrkan. 
De var välbesökta och samarbetet med 
Pingstkyrkan upplevdes som positivt. 
Begreppet ”folkets ekumenik” myntades.

Under hösten har det varit flera temaguds-
tjänster. Det inleddes med två söndagar i 

september då lokalpolitiker medverkade 
och blev utfrågade i gudstjänsten och vid 
kyrkkaffet. Det var mycket uppskattat av 
både politiker och församling.

Andra teman har varit en gospelgudstjänst 
på svenska med Joyful, en gudstjänst där 
systrarna från Mellanöstern medverkat, en 
”scoutgudstjänst” och en gudstjänst under 
globala veckan med skapelsetema.

Under hösten har en också en samling för 
nattvardstjänare hållits.

Både musik- och gudstjänstråd kommer att 
upphöra och tanken är att det ska ersättas 
av ett verksamhetsråd.

Elisabeth Larsson

2.2  Sång och musik

Söndagsgudstjänsten är församlingens 
mötesplats. Det finns en strävan att 
musiken ska harmoniera med det aktuella 
temat till respektive gudstjänst.

Två körer övar sedan många år i kyrkan - 
Joyful och SingSing. Den senare kören 
leds av Lena Wohlfeil och medverkade 
bl.a. traditionsenligt vid 1:a advent då Otto 
Olssons Advent klingade extra fint till-
sammans med Torbjörn Lundbergs 
orgelspel. 

Det har varit en önskan från såväl Joyful 
som församling att sång och musik i guds-
tjänsten skall vara i samklang. Det fick sitt 
tydligast uttryck en söndag i oktober i en 
Gospelmässa på svenska med nattvard.     

Utöver dessa två körer har musiken flödat 
med olika uttrycksmedel. Här följer över-
siktligt vad som framförts.

2.2.1  Musikhändelser 

Vokalensemblen Cantabile Consort sjöng 
under temat  ”Stor är den rymd” tillsam-
mans med SMK träblåsande blåsmusik-
konsulent Erik Hagström lördagen den 10 
april. 
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Barnkören hade en musikalgudstjänst 
söndagen den 18 april under ledning av vår 
dåvarande körledare Marie Gunnarsson. 

Vårens konfirmandgruppen varav några 
elever från musikklasserna har medverkat 
vid flera tillfällen med sång och ibland till 
egen kompgrupp och vår pastors gitarrstöd

Under sommaren kan det ibland vara svårt 
att få organistmedverkan. I somras 
inträffade detta. Lösningen finns ofta 
närmare än vad man anar.  Göran Neider 
utnyttjade sitt kontaktnät bland brass-
musiker. En grupp samlades ihop och 
förhöjde gudstjänstens unisona sång/och 
psalm och bjöd därtill några musikstycken.

Ulrika, Micke och Rebecka Håkansson 
från Åkersberga, tidigare församlings-
medlemmar, medverkade i en söndags-
gudstjänst med sång, flöjt och gitarr. 

Solosångaren Erik Ström medverkade den 
7 november.

Vid julmarknaden presenterade sig den nya 
barnkören tillsammans med sin nya ledare 
Emeli Bohlin. Det var ett friskt och glatt 
inslag i den alltid välbesökta julmarkna-
den. Barnkören och Emeli följde upp med 
ytterligare ett framträdande söndagen den 
12 december då Luciafirandet skedde.

Vid Julnattsgudstjänsten ”Den heliga nat-
ten” fick vi lyssna till en ny ung sångsolist 
Annie Börjeson. Hennes sångglädje kom-
mer vi troligen få ta del av kommande år.

Årets sista dag avslutades med nyårsbön 
och musikgudstjänst. ”Vår” Tanya 
tillsammans med sin mor Olga (cello) och 
far Vladimir Gamar (violin) från Ukraina 
bjöd på en omfångsrik repertoar. 

2.2.2  Musiker och instrument

Philip Zuckerman fortsätter sina musik-
studierna i USA. Vid sina hembesök får vi 
ofta njuta av hans musik som ackompan-
jeras av Tanya.

Stödet till den unisona sången vid söndags-
gudstjänsten är orgelspelet. Tacksamt 
konstateras att församlingens medlemmar 
Monika Rundqvist och Torbjörn Lundberg 
utgör grunden i orgelspelet och alternerar 
troget på pallen med Kurt Kjellberg som 
trogen ersättare. Övriga ersättare har varit 
Reino Larsson, Tanya Gamar, Karin Plars.

I församlingens utomordentliga tidnings-
organ  ”Det  händer i i Upplands Väsby 
missionskyrka” kunde vi läsa i senaste 
numret en artikel med rubrik ”Emeli ny 
församlingsmusiker”. Emeli Bohlin är 
församlingens efterlängtade nya försam-
lingsmusiker som har körlek för barn i 
åldrarna 3 till 6 år och barnkör för de  
något äldre. Det är en förhoppning att med 
Emeli kommer ett spirande musikliv spelas 
och sjungas ut ur den yngre generationen 
och in i hela församlingen.

Unga och föräldrar gör insatser för iord-
ningställande av ett musikrum i villans 
garage.

Såväl flygel som orgel har fått en välbe-
hövlig översyn och stämning.

En katalogisering av notarkivet pågår.
Nils-Åke Barkefors

3.  Omsorg och gemenskap

3.1  Konfirmation

Under verksamhetsåret har 11 ungdomar 
deltagit i konfirmationsgrupp. 
Konfirmationsverksamheten i Missions-
kyrkan i Upplands Väsby sker i samarbete 
mellan församling och SMU eftersom mål-
gruppen är ungdomar. Gruppen har samlats 
varannan vecka. Genom samtal, tradi-
tionell undervisning och värderingsöv-
ningar har olika delar av det kristna bud-
skapet presenterats. Reflektion och gemen-
skap är viktigt i arbetet. Eftersom konfa-
gruppen samlades direkt efter skoltid så 
satt det fint med att börja träffarna med 
fika. Två övernattningar har genomförts. I 
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november deltog gruppen i en heldag kring 
bibeläventyr i Gamla Testamentet. 
Samlingen var tillsammans med Tumba 
och Huddinge SMU i Tumba. Därefter åkte 
gänget tillbaka till Väsby för filmkväll och 
medverkan i gudstjänst på söndagen. I 
januari var det åter dags för övernattning, 
men då i Uppsala. Temat för hajken var 
förlåtelse. Höjdpunkten var förståss lägret 
tillsammans med Uppsala och Lidingö 
under Kristi himmelsfärdshelgen på läger-
gården Snäckan på Gotland. Konfagruppen 
redovisade sin verksamhet under pingst-
helgen med redovisning på pingstafton. Då 
framfördes frälsningshistorien i drama, 
bild och musik. På pingstdagen var det en 
högtidsgudstjänst med sprängfylld kyrka. 

Konfirmationsverksamheten är ett centralt 
och viktigt arbete i både församling och 
SMU. Där ges unga människor möjlighet 
att reflektera över det kristna budskapet, 
som är grunden för hela Missionskyrkans 
och SMU:s arbete. 

Under våren 2010 har pastor Göran Bon-
desson tillsammans med Eva Lenestad 
varit ledare.   

I oktober startade en ny kull konfir-
mander sin läsning. Den gruppen består 
av 5 tjejer som träffas på motsvarande sätt 
varannan vecka direkt efter skolan. Hajk 
planeras att äga rum i Uppsala under mars 
månad. Läger blir det på Gotland i mitten 
av maj. Övriga församlingar som är med 
på hajk och läger är Uppsala, Gamla Upp-
sala, Immanuelkyrkan i Stockholm och Li-
dingö. Konfirmationshögtid blir sista hel-
gen i maj 2011. Ledare under verksamhets-
året 2010/2011 är pastor Göran Bondes-
son tillsammans med Johanna Bondesson.

Det är bra att kunna ha konfirmandläsning 
varje år. Då blir konfirmationen ett stående 
inslag i församlingslivet och församlingen 
och alla dess kontakter medvetandegörs att 
det gå att konfirmera sig även i Missions-
kyrkan.

Göran Bondesson

3.2  Tisdagsträffar för daglediga

Tisdagsträffarna är en samlingspunkt för  
daglediga,  med gemytling samvaro kring 
kaffeborden och därefter intressanta 
program med inbjudna gäster eller egna 
förmågor. En gång i månaden har vi delat 
gemenskapen med Pingstkyrkans 
daglediga.

En pilgrimsvandring i ord och bild tog 
Lars-Gunnar Olsson oss med på, och Larz 
Lindqvist presenterade  sin  Gudsbild i 
konsten  Hur en tavlas olika ansikten kan 
förändras genom några enkla penseldrag 
visade konstnär Weikko Kuuzela, helt 
fascinerande.

Ulla Bardh har förmedlat sitt resultat om 
forskning kring frikyrkoekumeniken som 
ledde till hennes doktorsavhandling. 
Arbetet kring Gemensam framtid, arbets-
namnet för den nya kyrka som Missions-
kyrkan, Baptistsamfundet och Metodist-
kyrkan är på väg att bilda, har Göran  
Bondesson redogjort för. Ulf Gustafsson  
berättade om sitt forskningsprojekt på 
Teologiska högskolan om Teologi och 
integration i storstadsförsamlingar.

Vårt internationella  intresse har aktuali-
serats genom Rachel Norborg-Jerkeby som 
gav oss glimtar från sina år i Diakonias 
tjänst med titel "Världen är vår vardag" 
och Göran Bondesson har berättat om 
erfarenheter från hjälparbete i Ecuador och 
Litauen.

Mera vardagsnära ämnen som datateknik 
och dagens arbetsliv har Göran Neider och 
Svante Svensson förmedlat till oss.

Att sjunga av hjärtans lust har vi gjort flera 
gånger med Göran Bondesson och även 
lyssnat till en fin konsert med Ungdoms-
kören Gloria från Reformerta kyrkan i 
Bizai, Litauen.
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Vi har bara inte suttit inne i Missionskyr-
kan. På våren hade vi en fågelutflykt till 
Fysingen och senare samlades vi på Hem-
bygdsgården i Väsby, där vår då äldste 
medlem Bertil Widlund avslutade sitt verk-
samma liv, genom att tillsammans med 
Kerstin Neider, visa bilder och berätta om 
Väsby i går och i dag. Den årliga utflykten 
till Lillemor Dahlgrens lantställe i Fornbo 
är alltid lika uppskattad. Där har vi mot-
tagits av solsken, blomsterprakt och god 
mat. 

Vårterminen avslutades med en gemensam 
bussresa. I år gick den till Sjöviks folkhög-
skola där vi blev varmt mottagna av rektor 
Lena Lönnqvist. Vi fick information om 
skolan och hon ordnade även en improvi-
serad konsert med elever från skolan.  På 
vägen dit besökta vi Östanbäcks kloster.

Detta är ett axplock av de 30-tal samlingar 
som hållits under året. Nu ser vi framåt och 
väntar på nästa års spännande program.

Marianne Svensson

3.3  Internationella gruppen

Internationella gruppen består av Britt-
Inger Berggren, Britt Kjellberg, Leo 
Liljengren, Kerstin Neider och Willis Tiger

Gruppen har haft två protokollförda sam-
manträden samt informella sammanträden 
och en sammankomst för de medarbetare 
på Skopan som skriver på 
Missionskyrkans tjänstgöringslistor.

Internationella gruppen har församlingens 
uppdrag att tillsammans med Diakonia 
eller motsvarande samarbetspartner dispo-
nera Missionskyrkans andel av överskottet 
från Skopan, där drygt 20-talet personer 
regelbundet gör stora arbetsinsatser. Grup-
pen fördelade totalt 273.004 kronor under 
2010.

Våra vänner på Filippinerna drabbades 
hårt av tyfonen Frank 2008. Diakonia och 
Missionskyrkan bidrog tillsammans med 
katastrofhjälp till återuppbyggnaden 2009 

vari ingick arrende av mark för ekologisk 
jord-bruk som gav försörjning till 7 
familjer.

2009/2010 drabbades området av åtta 
månaders torka och överskottet räckte inte 
till inköp av fröer och utsäde, så de ansökte 
om ett lån med hög ränta från Missions-
kyrkan. De fick ett bidrag motsvarande ca 
17.000 kronor. I dag bidrar farmen till 10 
familjers försörjning.

Vårt bidrag till Mully Children Family 
(MCF) för 2010 på 200.000 kronor finan-
sierade ett projekt som omfattar ett nytt 
ianspråktaget jordbruksyta om 15 ha samt 
ett dripline-system- en bevattning med 
slangar som släpper ut vatten intill varje 
planta, varvid vattnet behålls och ej dun-
star bort samt att den lilla vattenmängden 
ej drar med sig jord dvs ett effektivare 
bevattningssystem.

Under 2010 utökades antalet barn med 200 
gatubarn varav 70 tonårsmödrar med deras 
63 bebisar. Totalt har MCF ansvar för drygt 
2000 barn. Enbart på barnhemmen i Yatta 
och Ndalani finns 1020 barn. Till extra mat 
under julhelgen bidrog vi med 30.000 
kronor och till pedagogiska leksaker för 
förskolebarnen skickade vi 20.000 kronor, 
det blev 309 olika saker, sandlådor, målar-
böcker, modellera, dockor och dockhus 
mm. För de flesta var det första gången i 
sitt liv de fick hålla i och leka med en 
leksak.

Under året har Svenska Missionskyrkan 
internationella arbete erhållit bidrag med 
5000 kronor.

I slutet av 2010 utökades Skopans lokaler 
med ytterligare 600 kvm vilket ger ökade 
utrymmen för de olika avdelningar och 
mindre trängsel för våra kunder. Det med-
för givetvis också behov av mer personal 
både under veckan och på lördagar.

Leo Liljengren
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3.4  Diakonala samtal och 
besöksverksamhet.

Diakonin  är en viktig del i församlingen

Det är en verksamhet som inte låter tala så 
mycket om sig, men märks när den 
fungerar.

Under de senaste åren är det huvudsak-
ligen hembesöken och de personliga sam-
talen som utförts av  pastorn och olika 
människor i vår gemenskap som fungerat 
bra. Vi har under året blivit påminda om att 
hjälpbehov av olika slag har ökat påtagligt 
och det finns planer under det kommande 
året att kunna hjälpas åt att hitta vägar för 
detta. Det finns också efterfrågan från 
äldreboenden att få besök av någon grupp 
från kyrkan och vi har planer på att kunna 
göra något också på detta område. Vi som 
förmedlat och varit ansvariga i Diakoni-
gruppen  under det gågna året är Margareta 
Bonnevier, Britt Kjellberg och under-
tecknad.

Britt-Inger Berggren

3.5  Julmarknad

Årets traditionsenliga julmarknad gick av 
stapeln den 27 november. Efter många år 
med traditionsenlig julmarknad har vi 
någon gång under hösten ställt oss frågan  
"Ska vi ha julmarknad i år eller ska vi göra 
något annat?”  Svaret har då blivit att vi 
självklart ska ha julmarknad eftersom det 
betyder så mycket för många och det ger 
ett bra tillskott till församlingsekonomin.  

Alltså började vi i julmarknadskommittèn 
förberedelserna i slutet av oktober med att 
fördela arbetsuppgifterna och sedan rullar 
det vidare genom att många bidrar med 
både praktiskt och ekonomiskt stöd.

Snabb åtgång som vanligt på lotterierna 
och kö till brödbordet med alla goda och 
fina bakverk. Lotterivinsterna i år innehöll 
allt från traditionellt hembakat till nyheter 

inom teknik och självklart det populära 
pepparkakshuset.

Vid adventsstunden bjöds på härlig sång av 
Frida Holmertz, Ellen Jernberg och Sofia 
Svensson och Missionskyrkans egen 
barnkör under ledning av musikpedagog 
Emelie Bohlin.

Serveringen bjöd traditionsenligt på bl a 
risgrynsgröt, fantastiska tårtor, bakverk 
och tunnbrödsrullar. 

Det kan sägas att det var en mycket väl-
besökt julmarknad som gav bra tillskott till 
församlingskassan. Tack alla som bidrog 
till en lyckad julmarknad!!

I januari i år kommer vi att göra en utvär-
dering av julmarknaden 2010 för att se om 
vi ska förändra något eller om det fungerar 
bra som det är.

Julmarknadskommittén genom 

 Lotta Svensson

4.  Annonsering

4.1  Församlingsbladet 

Årets redaktion fick två ny medarbetare 
som båda medverkat med artiklar och  
ideer om utgivningens innehåll och mål-
grupp. Bladet vänder sig till medlemmar 
och intresserade med det centrala bud-
skapet under Pastorn har ordet. Men kan 
vi även dela ut en inbjudan i grannskapet 
med presentation av kristen tro och för-
samlingens stöd för att hantera trosfrågor 
och undervisning. Diskussionen  trängdes 
av praktiska frågor som ekonomi, distri-
bution, målgrupp och omfång - men funde-
ringarna lever.  Den tradionsenliga kvar-
talsutgivninngen av drygt 200 exemplar 
fortgår och innehållet skapas av alla våra 
frivilliga skribenter på initiativ av en sam-
spelt redaktion med Britt-Inger Berggren, 
Göran Bondesson, Vitor Hermansson, 
Torbjörn Lundberg, Göran Neider, Joakim 
Wohlfeil och styrelsens Christer Larsson.
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Många skribenter är unga och har skildrat 
konfirmations- och ungdomsläger, privata 
upplevelser men också undersökt ungdo-
mars syn på tro och vittnat om engage-
mang t ex mot våld.

Församlingens internationella intresse och 
engagemanget intar en central plats.

Göran Neider för redaktionen

4.2  Internet och hemsida

Församlingens hemsida ger dels en presen-
tation med kontaktdata, dels översikt av 
aktuellt program. Adressen är 
www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv  och 
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 ett fördelat uppdateringsansvar. 
Besöksantalet har ökat så att presentations-
sidan har haft besökts cirka 4300 gånger 
och kalendariet 4600.

Hemsidorna för församlingens administra-
tion har haft central funktion för planering 
av resurser till olika gudstjänster.

Under året har församlingen med viss 
framgång provat Svenska Missionskyrkans 
nätbaserade matrikelprogram Repet.

Göran Neider 

5.  Förvaltning

5.1  Församlingsboken 

Församlingen består vid 2010 års utgång 
av 142 medlemmar.

Under året har en sju nya medlemmar 
hälsats välkomna på bekännelse:
• André Hermansson
• Ellen Jernberg
• Sofia Svensson
• Tobias Wahlqvist
• Paulina Palmé
• Ramona Naame
• Rigmor Olsson

Två medlemmar har under året fått 
hembud:
• Bertil Widlund
• Sven-Olof Melander

Vi tackar Gud för allt de betytt för vår för-
samling och allt de lämnat till oss att för-
valta vidare.

En medlem har flyttat till annan ort med ny 
gemenskap och nytt sammanhang:
• Linda Jansson till Uppsala Missionsför-

samling som pastor

Vi tackar för den tid Linda varit med oss i 
vår församling och önskar henne all lycka i 
sin nya tjänst.

Göran Bondesson
församlingsföreståndare

5.2  Fastighetsrådet 

Fastighetsrådet har under verksamhetsåret 
ägnat sig åt, förutom löpande reparationer 
och fastighetsunderhåll, förbättring av ljus 
i nedre och övre samlingssal efter önske-
mål från hyresgäster. Takläcka på villan 
har lagats och trasiga takpannor har bytts 
ut och altantaket på villan har bytts och 
förlängts till att delvis täcka trappan till 
villan. Fastighetsrådet har även bistått 
replokalsprojektets olika aktiviteter. Ett 
nytt avtal har slutits med HSB Stockholm 
för plogning och sandning. Vi vill rikta ett 
speciellt tack till Günter Wohlfeil för hans 
benägna bistånd till Fastighetsrådet. 
Fastighetsrådet har under verksamhetsåret 
avhållit ett formellt sammanträde.

För fastighetsrådet, 
Willis Tiger

5.3  Uthyrning

Under 2010 har församlingen hyrt ut 
lokaler i kyrkan för olika ändamål. 
Viktväktarna hyr sedan flera år tillbaka 
varje torsdag i kyrkan. Upplands Väsby 
kommun har vid 22 tillfällen hyrt lokaler 
för utbildning, handledning och konserter. 
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Utöver detta har det vid 13 tillfällen hyrts 
av privata organisationer och personer för 
speciella utbildningar och fester. Dessa ut-
hyrningar har förstärkt församlingskassan 
med ca 60 000 kr exklusive Viktväktarna.  
Församlingskassans förstärkning är bety-
delsefull, men ännu viktigare är att vi som 
församling många gånger fått betyda något 
för deltagare i kurserna mm. Vi har fått ta 
emot uppskattning för den vänlighet och 
service som de möts av samt det goda brö-
det som serveras. Detta har kunnat ske 
genom att så många i församlingen ställt 
upp vid uthyrningarna på ett fantastiskt 
sätt. 

Britt Kjellberg

5.4  Styrelsens berättelse 

Ett år har gått, ett år där mycket har hänt 
och många tankar och idéer har fötts och 
diskuterats.

Styrelsen har haft tio ordinarie möten, samt 
en heldag tillsammans med Ungdomsrådet 
(UR). Vid sex mötestillfällen har styrelsen 
och UR haft en gemensam start där vi job-
bat med framtidsfrågor och därefter har vi 
delat upp oss och fortsatt med egen 
agenda.                                                    

5.4.1   Policyfrågor

Det vi samtalat om gemensamt är följande:

• Vilka mål vi ska ha när vi väljer väg och 
inriktning för vår verksamhet?

• Att alltid ha dessa mål i fokus när vi väl-
jer vad vi ska arbeta med

• Att se om kärnan i allt vi gör överens-
stämmer med det vi tycker är viktigt.

• Vilken kyrka vill vi erbjuda våra med-
människor? 

• Vilken  bild av Gud vill vi ge? 

• Vad står vi för?         

• Hur ska vi  få den tryggheten i oss själva 
och i vårt liv?

Detta har vi ägnat mycken tid åt och vid 
församlingsmötet den 13 oktober enades vi 
om sex punkter. Dessa har vi arbetat vidare 
med de kommer att läggas fram vid årsmö-
tet. De ska sedan styra målen och den väg 
vi ska välja. Vi är alla medvetna om att i 
vår tid är kyrkan och tron något som inte är 
prioriterat i samhällsdebatten och i media. 
Uppmärksammas något så är det oftast 
fråga om avarter och negativa skrivningar. 
Ändå vet vi att livsfrågor är viktiga och 
det, som många söker vägar att bearbeta. 
Vad kan då vi som kyrka erbjuda som hjälp 
i detta? En utmaning som vi under året valt 
att kalla modiga steg.  

5.4.2  Praktiska frågor

Styrelsen har ansvar för vår kyrkobyggnad 
och vår verksamhet. Det återspeglas också 
i vårt arbete och om man noggrant läser 
protokollen från årets möten, så ser man att 
många praktiska frågor är uppe. En del av 
dessa återkommer ofta. En åter-kommande 
fråga handlar om vår ljud-anläggning och 
problemet med mikrofoner. Under decem-
ber månad samlades en representant från 
varje ansvarsgrupp för att tillsammans med 
Lena Wohlfeil gå igenom hur man sköter 
högtalarna. Förhoppningsvis kommer 
ljudet att skötas av någon av dessa åtta 
eller en ersättare med samma kunskaper 
varje gudstjänst. Det har också framkom-
mit att vi skulle behöva köpa till vissa delar 
för att uppdatera oss. 

Då blir det genast en ekonomisk fråga och 
ekonomin är en viktig del av styrelsearbe-
tet. Visserligen har vi en kassör, men stora 
inköp och beslut måste tas av styrelsen 
som helhet.

Vår barnmusikledare Marie Gunnarsson 
slutade sin tjänst hos oss i maj. Under hös-
ten har vi anställt en församlingsmusiker 
på 25%. Hon heter Emeli Bohlin Vår pas-
tor är hennes handledare och de har till-
sammans planerat vad Emeli ska ta ansvar 
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för. Barnkör/Körlek men också att vara en 
del i övrigt musikliv. 

Vi har vid flera tillfällen enats om att ung-
domsarbetet och musiklivet är högpriori-
terade frågor och nu väntar vi med 
spänning på vad detta kan utmynna i.   

Inom styrelsen följer vi också med tack-
samhet fastighetsrådets arbete med våra 
lokaler. Ska vi ha möjlighet att fortsätta 
arbeta så är underhållet av både in- och ut-
sidan av kyrkan viktig. Se fastighetsrådets 
rapport. Ombyggnaden av garaget till 
musikrum har diskuterats vid många av 
årets möten. Vi ser fram emot att detta rum 
ska bli klart och kan tas i bruk.

Vid förra årets årsmöte antog vi nya för-
samlingsstadgar. I dessa står att styrelsen 
ska bestå av en ordförande, en kassör och 
fem ledamöter. I den tidigare skrivningen 
stod sju ledamöter. Detta innebär att styrel-
sen kommer att minska med två personer. 
Förfaringssättet verkar stämma med ut-
vecklingen i samhället i övrigt kan man 
tycka, färre personer ska arbeta med 
samma frågor, men mer effektivt. Vi får se 
hur det utfaller.

Jag vill som ordförande tacka för året som 
gått och framför allt tacka vår sekreterare 
Ankie Johansson som nu lämnar över pen-
nan i och med årsmötet. Du har utfört ett 
gott arbete! 

Günther Wohlfeil lämnar också styrelsen, 
men vi känner att du på intet sätt kommer 
att lämna dina hjärtefrågor. Jag vet att du 
inte står med i fastighetskommittén, men 
du finns alltid med när något behöver rättas 
till. Jag vet att du inte vill framhävas, men 
jag vill ändå ta detta tillfälle att tacka dig 
för att du alltid finns där och ställer upp. 

En som också lämnar styrelsen vid års-
mötet är Britt-Inger Berggren. Vi tackar 
dig för den här tiden i styrelsen. Din erfa-
renhet och klokhet kommer vi att sakna. 
Men, du kommer ju igen i andra samman-

hang hoppas vi. Och din mentorsroll är all-
tid viktig. För mig och även för andra.

5.4.3  Församlingen om Ny gemensam 
kyrka

Vid Missionskyrkans konferens i maj dela-
de man ut den remiss som handlar om 
samgåendet mellan Missionskyrkan, Bap-
tistsamfundet och Metodistkyrkan. Vid 
vårt församlingsmöte den 13 juni presente-
rade pastor Göran Bondesson detta remiss-
förslag. Han hade på grund av sitt arbete 
hos Equmenia ingått i den grupp som ut-
format en del av remissen och kunde på ett 
bra sätt redogöra för de tankar som låg ba-
kom skrivelsen.  Vid mötet valdes en ar-
betsgrupp som fick i uppgift att läsa in och 
därefter ge våra synpunkter på remissen. 
Deras arbete utmynnade i ett svarsförslag, 
som lades fram vid församlingsmötet den 
10 oktober. Församlingsmötet tillstyrkte 
gruppens förslag och svaret skickades 
därefter in till www.gemensamframtid.se

Tack för allt arbete som har lagts ned i vår 
kyrka under året. Vi vet att många har 
hjälpts åt och att vi alla är viktiga.

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 


