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1.  Församlingsföreståndaren 
har ordet

1.1  Vad kommer år 2012 betyda 
år 2025?

Årskifte och årsmöte är bra möjligheter för 
att titta framåt och bakåt. Bokslut görs för 
både ekonomi och verksamhet. Det som 
har varit dåligt får man lägga bakom sig. 
Det som varit bra får man tacka för. In i 
framtiden får man alltid gå med hopp och 
förtröstan. Ibland så brukar vi slarvigt säga 
när det är något mindre lyckat som vi 
utvärderar att "vad gör det om hundra år?".  
Men det är en mindre del av församlingens 
verksamhet vi nödgas tänka så om. Vi kan 
tvärtom konstatera att församlingen gör 
skillnad för människor. Upplevelser i 
gudstjänst, gemenskap och en upptäckt av 
tro är något som gör skillnad för människor 
idag, nästa år och är till och med en gåva 
man bär med sig ända in i evigheten. Ingen 
kan ta ifrån en människa ett positivt 
Gudsmöte. Det är mycket av det som sker i 
församlingen som har betydelse för lång 
tid framöver. 

Men om man tittar på det som hände i 
församlingen 2011 så kan det vara 
intressant att leka med tanken vad som 
kommer att utgöra milstolpar då man 
tänker tillbaka, låt säga år 2025. Är det 
ombyggnationen av musikrummet, eller ett 
fördjupat samarbete med Svenska kyrkan? 
Är det att barnkören hittade sina former 
eller att scoutarbetet fördubblades i 
deltagarantal? Eller vad av allt som hänt 
under 2011 kommer vi i framtiden se som 
historiska identitetsmarkörer?

Det är också spännande att tänka vad 
församlingen är 2025? Är församlingen 
halverad i antal medlemmar med en skara 
människor som baxnar under allt underhåll 
som krävs för en åldrad kyrkobyggnad? 
Eller har nya människor kommit till, med 
nya idéer i en nybyggd kyrka? Kanske 

kyrkan är såld till kommunen som gjort om 
den till konsertlokal och församlingen är 
en sammarbetsförsamling med Svenska 
kyrkan? Eller kommer Pingstförsamlingen 
att ha tröttnat på sin kyrkobyggnad och när 
de skulle bygga nytt så tillfrågades 
missionsförsamlingen om man kunde 
bygga tillsammans i integrerade lokaler 
med Skopan? Det är spännande att tänka i 
framtida scenarior. Och även om ett rent 
mänskligt tänkande kring församlingens 
framtida demografi rent krasst kan vara 
negativ så finns det ur Guds perspektiv 
bara möjligheter för framtiden. Inom mig 
så kommer bibelordet från Jeremia 29:11 
klingande: 

Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger 
Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge 
er en framtid och ett hopp. 

Jag hoppas att år 2012 blir ett år som har 
betydelse för hur församlingen ser ut år 
2025. De närmaste åren är utmanande för 
församlingsledningen. Det behövs ett 
strategiskt framtidsarbete samtidigt som 
det finns mycket av verksamhet idag som 
är viktigt och behöver verkställas. 
Missionskyrkan i Upplands Väsby är en 
plats som betyder väldigt mycket för 
många människor i alla åldrar.  

Att gå in i ett strategiskt framtidsarbete 
kräver mycket av bön och lyhördhet för att 
lyssna in Guds vilja och ledning. Men 
också ett sökande efter den längtan som vi 
har inom oss för en framtida församling 
och en bön om mod att kunna ta djärva 
beslut. Hoppas du vill vara med i ett sådant 
sökande som kan innebära att församlingen 
vid sitt årsmöte 2025 konstaterande säger: 
"att de bara vågade tänka och besluta så 
2012!".

Göran Bondesson
Pastor och församlingsföreståndare  



2 (12) Gudstjänst & samlingar

2.  Gudstjänst & samlingar

2.1  Gudstjänst och bön

Församlingen har under året haft ett varie-
rat gudstjänstliv. Mångfalden av musikin-
slag sätter naturligtvis sin prägel. (se “Sång 
och musik” sid 3). Under sommaren var 
det en traditionsenlig ekumenisk gudstjänst 
i hembygdsparken den 19 juni. Under 
sommaren var gudstjänsterna tillsammans 
med Pingstkyrkan. Pingstkyrkan prövade 
ett nytt grepp som mer betonade gemen-
skapen än traditionella gudstjänster. En del 
tyckte detta var bra medan andra saknade 
en vanlig gudstjänst. Planerna för 2012 är 
att ha ett gemensamt tema för sommarens 
gudstjänster med Pingstkyrkan. 

En vardagskväll i oktober inbjöd verksam-
hetsrådet till en temasamling om gudstjänst 
där alla gudstjänstledare var särskilt in-
bjudna. Positivt är att vi har fyllt alla behov 
av mötesledare under året. Roligt är också 
att jobba i par där två personer kan planera 
gudstjänsten tillsammans. Den 20 novem-
ber firades gudstjänst tillsammans med den 
arabisktalande gruppen "Systrarna från 
mellanöstern". Det finns en god mångfald 
av medverkande i gudstjänsten men många 
längtar efter att flera skall medverka och 
delta i gudstjänsterna. 

2.1.1  Bön

I församlingen finns en fungerande böne-
grupp och försök har gjorts att starta upp  
ytterligare en bönegrupp för äldre medlem-
mar under ledning av Britt-Inger Berggren. 
Under året införskaffades en förbönsbok 
till församlingen där församlingen kan leva 
med böneämnen. Det finns också en böne-
låda på kyrktorget där alla som passerar 
kyrkan kan lägga böneämnen. Varje tors-
dag kl. 18 har det under året varit en enkel 
samling runt ljusbäraren. Deltagarantalet 
har varit lågt. Det tål att fundera vidare på 
om den samlingen kan fortsätta med det 
låga deltagarantalet. Det är viktigt med ett 

levande böneliv i församlingen och ju fler 
tillfällen till bön som finns desto lättare är 
det för människor att be om förbön. 
Genom ett konkret böneliv i församlingen 
blir det också tydligare vad mycket det 
finns att tacka Gud för.  

2.1.2  Stugmöten

Verksamhetsrådet hade en idé att upp-
muntra diskussion om teman som ligger 
väldigt nära frågor som vi lever med i våra 
liv och vår vardag. Viktigt var också att 
hitta en miljö närmare vår vardag än i kyr-
kan. Det ger också möjlighet för vår pastor 
att komma hem till församlingsmedlem-
mar. Idén om "stugmöte" formades. 
Tanken var att värden/värdinnan skulle 
kunna påverka vilket tema som bör tas 
upp, vilket säkerställer en bredd på teman 
och framför allt att det blir livsnära frågor 
om det som berör oss idag. På stugmötet 
gör pastor Göran en kort utläggning i temat 
följt av en diskussionsstund och tillfälle för 
bön. Viktigt är att det inte ska vara så 
krångligt att ta hem folk, bara någon dryck 
eller något annat och att man kan vara 
beredd på att sitta på golvet om det behövs. 
Vi hade två träffar under hösten. Den ena 
hemma hos familen Grafström med temat 
"Kan tron göra skillnad i vår vardag?" och 
det andra stugmötet hos familjen Larsson 
med temat "Möt judinnan Rut i bibeln". 
Båda gångerna lockade fram bra diskus-
sioner. Merparten var församlingsmed-
lemmar men visionen i förlängningen 
skulle kunna innebära att vi bjuder in andra 
till dessa samlingar. Utvärderingen efter 
hösten var mycket positiv. Vi har beslutat 
att fortsätta med ytterligare stugmöten 
under 2012. 

2.2  Verksamhetsrådet

I vissa delar har årets Verksamhetsberättel-
se ett annorlunda utseende. Skälet till det 
är att det tidigare gudstjänstrådet och 
musikrådet har upphört och sammanförts i 
ett Verksamhetsråd. Genom att göra den 
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förändringen skulle församlingens verk-
samhet hållas samman på ett tydligare sätt. 
Bland verksamhetsrådets uppdrag märks 
att på församlingsstyrelsens uppdrag 
planera för verksamhet (musik, talare och 
gudstjänstledare m.fl.) men även komma 
med synpunkter (tänka fritt) till styrelsen.

Bland funktioner inom rådet märks kun-
skap och engagemang för förkunnelse, 
gudstjänstliv och andligt växande, studie-
verksamhet samt musik.

Detta råd har nu varit i arbete knappt ett år. 
Det kanske tydligast avtrycket som verk-
samhetsrådet hittills har satt är den försam-
lingsdag på Biskops Arnö som genom- 
fördes första dagen i september.

Nils-Åke Barkefors

2.3  Församlingsdagen 4/9

Verksamhetsrådet valde Eva Anfält och 
Ankie Johansson att förbereda försam-
lingsdagen 4 september 2011. Genom 
sökande på Internet kom Folkhögskolan 
Biskops Arnö i Bro upp som ett bra 
alternativ. Eva stod för telefonkontakterna 
med folkhögskolan och dess husmor.

Miljön på Biskops-Arnö tilltalade oss. 
Mycket natur, fin utsikt och med intressant 
historia. Ön var lite som landet men ändå 
bara 30 minuter från Upplands Väsby.

Vi bokade stallet, ett konferenshus på 
gården och lunch i matsalen. Fikat dukades 
upp i stallet.

Tyvärr kunde inte Göran följa med på 
grund av sjukdom, men Eva och jag fick 
instruktioner om frågor som församlingen 
skulle arbeta med under dagen.

36 församlingsmedlemmar slöt upp för att 
med samordnade transporter efter guds-
tjänsten bege sig till församlingsdagen.

Vädret visade sig från sin bästa sida. Vi 
började med lunch och efterrätt. Sedan var 
det visning av en del byggnader, lite 
historia om Biskops-Arnö och dess invå-

nare genom tiderna. Utrustade med kartor 
fick sedan var och en fortsätta att utforska 
omgivningen.Vi gav några tips om 
intressanta saker som vi själva upptäckt vid 
vårt studiebesök tidigare.

Efteråt samlades vi i grupper för diskus-
sion och tankar runt frågan “att leva i 
gudstjänst!”

Vi avslutade dagen med en sammanfatt-
ning och gemensam bön.

Intrycket av dagen var bra:

 God mat. Nära till Upplands Väsby. Bra 
att få tillfällen att mötas utanför kyrkan.

Intresse finns för att ordna fler utflykter - 
de ger möjlighet att lära känna fler ur 
församlingen som man kanske inte har så 
stor kontakt med.

Ankie Johansson

3.  Sång och musik

3.1  Gudstjänstens musik

Söndagsgudstjänsten utgör en källa för 
påfyllning efter en arbetsvecka och förbe-
redelse inför kommande. Den är en av 
församlingens viktigaste mötesplatser där 
den unisona sången utgör en viktig del av 
gemenskapen. 

3.1.1  Orgeln och dess organister

Stödet till den unisona sången är oftast 
orgeln - församlingens främsta instrument. 
Vi är lyckligt lottade med duktiga orgel-
spelare som hanterar detta vackra och ut-
trycksfulla instrument. Med tacksamhet 
nämns Monika Rundqvist, Torbjörn 
Lundberg, Tanya Gamar och Kurt Kjell-
berg samt Karin Plars som ersättare.  

3.1.2  Körer och instrumentalister

Två körer övar sedan många år i kyrkan - 
Joyful och SingSing. Den senare kören 
medverkade bl.a traditionsenligt vid första 
advent. Gospelkören Joyful medverkar 
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några gånger per termin. Fresta seniorkör 
brukar gästa oss ibland. Denna gång sjöng 
kören i en oktobergudstjänst med Kristina 
Holm som ledare och organist. Med stolt-
het kan vi skriva att församlingen har en 
egen kör - Barnkören med dess ledare, 
församlingsmusiker Emeli Bohlin. Den 
hade sin första uppsjungning för året i fe-
bruari. Därefter har glada, uppfriskande 
uppsjungningar skett i samband med 
starten av konfirmationsläsningen och 
Luciafirandet, som i år inträffade på en 
söndag. Ett annorlunda körinslag fick vi 
lyssna till i en novembergudstjänst då 
systrarna från Mellanöstern med-
verkade.

Utöver nämnda körer har musik framförts i 
en söndagsgudstjänst av City Brass. Vid 
tillfällen då organister saknats har Göran 
Neider välvilligt ställt upp med sitt väl-
ljudande eufonium. I år fick vi besök i 
påsktid av vår USA-studerande violinist 
Philip Zuckerman som spelade på 
långfredagen med Tanya Gamar som 
ackompanjatör.

3.1.3  Unga sångsolister

Gudstjänsterna har även berikats med sång 
av Emeli Bohlin och unga sångsolister som 
redan förra året sjöng vid några tillfällen. I 
år har dessa glädjande nog blivit fler. De 
unga rösterna tillhör Ellen Jernberg och 
Sofia Svensson. Förstärkning har ibland 
givits av f.d. konfirmanden Frida Hol-
mertz. Årets sista gudstjänst - Annandag 
jul innehöll solosång av Sofia Svensson 
och Lena Wohlfeil.

Nils-Åke Barkefors

3.2  Musik med de unga

3.2.1  Barnkören

Vi startade terminen med att börja öva in 
sånger till en gudstjänst som vi skulle 
sjunga på. Där använde vi oss mest av en 
jättebra bok som heter Glädjegung, och vi 

sjöng allt ifrån rock till ballader, alla med 
budskap om Gud. Boken är verkligen bra, 
för det är trallvänliga melodier och roliga 
texter. 

Sedan valde vi att arbeta med Majas alfa-
betssånger. Vi började med att sjunga alla 
sånger, många barn kunde sångerna från 
skolan. Alla fick varsin sång, som även re-
presenterade en bokstav. De fick lite rekvi-
sita, kostym och direktiv hur de skulle sitta 
eller stå under sången. När alla hade sjung-
it sin sång så lyfte de upp sina bokstäver 
och bildade ”En glad vår! “

Den 18 maj hade vi avslutning och då bjöd 
vi in alla föräldrar, släkt och vänner som 
ville komma och titta på en avslutnings-
konsert. Då sjöng vi lite sånger som vi 
gjort under terminen och sen var det 
tårtkalas! 

Efter sommarlovet så satsade vi på att 
sjunga på engelska för att locka fler barn. 
Gospel blev temat och vi övade in låtar 
från en bok med barngospellåtar! Vi fick 
fler medlemmar i kören så det gick väldigt 
bra.

Terminen går fort och snart var det ännu en 
gång dags för Lucia. Vi fick ihop en rela-
tivt stor skara som sjöng så fint. 

Jag är jättenöjd med året som gått. Barnen 
har utvecklats något enormt och jag är 
oerhört stolt över vad vi har åstadkommit! 

3.2.2  Körlek

I körleken arbetar vi med att bygga upp en 
trygghet för barnen där de kan musicera på 
sin egen nivå. Mycket ska gå på rutin, så 
att de känner igen sig. 

Vi börjar med välkomstsången - Vi sätter 
oss i ringen. Sen har vi en sånglåda full 
med bilder på olika saker som man kan 
koppla ihop med sånger och ramsor eller 
lekar. Under terminen hade vi en "mamma 
kväll" där nästan alla mammor samlades 
med de äldsta barnen för att bygga trum-
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mor. Materialet fanns i kyrkan sedan Marie 
jobbade och Kerstin fixade färger och lack, 
så det var bara att börja bygga och fika 
såklart. Dessa trummor används flitigt 
under körleken. 

Vi sjunger enkla sånger som är trallvänliga, 
sånger som barnen kanske redan kan från 
dagis men även nya sånger. Och de lär sig 
oerhört fort! 

Emeli Bohlin
församlingsmusiker

4.  Omsorg och gemenskap

4.1  Konfirmation

Sista helgen i maj hade församlingen gläd-
jen att ha högtidsgudstjänst där tre tjejer 
konfirmerades. Någon vecka tidigare hade 
man tillsammans med församlingarna från 
Uppsala, Gamla Uppsala, Lidingö och 
Immanuelkyrkan i Stockholm varit på 
läger på Snäckan på Gotland. 
Konfirmandgruppen startade redan i okto-
ber 2010. Från början var det 5 tjejer i 
gruppen men två hoppade av. Det är svårt 
för många tonåringar att hinna med andra 
fritidsaktiviteter än bara idrott om man går 
på högstadiet och vill satsa på idrott. 

Ledare under året var Göran tillsammans 
med Johanna Bondesson som hjälpledare. 
Redovisningen ägde rum i samband med 
gudstjänsten och bestod av drama, bildspel 
och sång utifrån hela den bibliska fräls-
ningshistorien. Enligt tradition så är oftast 
redovisningen vid en särskild samling på 
lördagen dagen innan konfirmationen. Men 
detta år var gruppen så liten att det blev 
naturligare och smidigare att integrera 
redovisningen med högtidsgudstjänsten på 
söndagen. 

4.1.1  Konfirmation K2

Under läsåret 2010/2011 var också försam-
lingen med i ett uppföljningsarbete för 
konfagruppen 09/10. Arbetet gick under 

namnet K2, vilket helt enkelt var en för-
kortning för konfirmation 2. K2 var ett 
samarbete mellan Stuvsta, Södertälje och 
Järfälla missionsförsamlingar. Upplägget 
var att kombinera ledarutbildning med en 
fördjupning i kristen tro. Från Väsby del-
tog fyra konfirmander från gruppen 09/10. 
Men eftersom man inte varit på samma 
konfirmationsläger så kände inte ung-
domarna från de olika församlingarna 
varandra så bra. Väsby hoppade under 
våren 2011 av samarbetet. För att fort-
sättningskonfirmation i samarbete mellan 
olika församlingar i distriktet skall funka 
så behöver det vara en fortsättning på 
lägergemenskapen. En lärdom för 
framtiden. 

4.1.2  Samarbetstrevare

Under våren sökte församlingen former för 
ett gemensamt konfirmationsarbete med 
Pingstförsamlingen i Upplands Väsby. 
Samtal om att starta idrottskonfa fördes 
genom hjälp från Samuel Hummerdahl, 
idrottskoordinator på equmenia. Det visade 
sig att det inte riktigt fanns ledarresurser 
och kontakter tillräckligt med idrotts-
klubbar i Väsby. Men frågan är viktig i 
framtiden för att kunna göra det möjligt för 
idrottsintresserade tonåringar att också 
kunna konfirmera sig, trots att mycket tid 
får läggas på träning och matcher. 
Samtalen med Pingstkyrkan blev resultat-
lösa kring samarbete utifrån ett mer tradi-
tionellt konfaarbete. Pingstkyrkan har ett 
väldigt framgångsrikt koncept med volon-
tärskonfa med USA-resa. Missionsför-
samlingen var inte beredd att gå in i det 
samarbetet. 

4.1.3  Höstens konfirmandgrupp

Under sommar och tidig höst rekryterades 
för en ny konfagrupp. I oktober var 3 tjejer 
och 6 killar anmälda. En kille hoppade av, 
så gruppen består nu av 8 deltagare. Ledare 
är Göran Bondesson tillsammans med 
Frida Holmertz och Ellen Jernberg som 
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hjälpledare. Det är väldigt glädjande att 
tidigare konfirmander vill engagera sig i 
ledaruppdrag. De har en viktig funktion att 
nära i ålder men ändå några år äldre finnas 
med och dela tankar under lektionerna. 
Nytt för konfaläsningen läsåret 11/12 är 
samarbetet med Svenska kyrkan. En gång i 
månaden sker läsningen ihop med konfa-
grupper i Svenska kyrkan i Upplands Väs-
by. Ett intressant ekumeniskt arbete som 
församlingen under våren 2012 behöver 
jobba vidare med hur man kan utveckla. 
Det finns teologiska skillnader mellan 
Svenska kyrkan och Missionskyrkan i 
synen på konfirmation i förhållande till 
dopet. Men skillnaderna är inte oöver-
stigliga utan det finns olika öppningar till 
fördjupat samarbete. 

Läger kommer att vara under Kristihim-
melsfärdshelgen på Björkögården utanför 
Norrtälje tillsammans med konfagrupper 
från missionsförsamlingarna i Eskilstuna, 
Västerås, Järfälla, Stuvsta, Älvsjö, Gamla 
Uppsala och Uppsala. Totalt blir det ett 
100-tal konfirmander med ledare. 
Redovisning och högtidsgudstjänst blir 
under pingsthelgen 2012. 

Årets konfagrupp innebär att församlingen 
haft konfagrupp tre år i rad. Tidigare var en 
tradition att ha konfirmation vartannat år. 
Men då det är möjligt, är det bra att kunna 
ha konfirmandläsning varje år. Då blir 
konfirmationen ett stående inslag i försam-
lingslivet och församlingen och alla dess 
kontakter medvetandegörs att det går att 
konfirmera sig även i Missionskyrkan. 
Konfirmationsarbete är en viktig evange-
lisation för församlingen. Det är enormt 
häftigt att under ett år få träffa samma 
grupp ungdomar 15-20 gånger och bara 
tala kristen tro. 

Göran Bondesson

4.2  Tisdagsträffar för daglediga

Tisdagsträffarna - vilken oas för oss dag-
lediga!

Vi börjar samlingarna med en glad och 
otvungen samvaro och njuter av  kaffe  
med hembakat dopp och finner att det 
gamla talesättet stämmer "på en mätt mage 
sitter ett glatt huvud".

Efter kaffestunden  bjuds vi på innehålls-
rika program av olika slag med inbjudna 
gäster eller egna förmågor. En gång i 
månaden delar vi gemenskapen med 
vännerna i Pingstkyrkan 

Här är några axplock från året som gått:

Vårens program handlade mycket om 
möten med människor med annan 
nationalitet.

Integrationsplanerare Magda Ayoub från 
Sigtuna berättade om flyktingarnas första 
tid i Sverige. Om Integration i  försam-
lingen delgav pastor Carin Hemmati sin 
erfarenhet från församlingen i Hallunda. 
Leo Liljengren och Nils-Åke Barkefors 
hade ett program om Att vara god man för 
flyktingbarn.

Kiwuregionen i Kongo-Kinshasa - rikedom 
och konflikt var ämnet för ett mycket in-
tressant föredrag, som belystes med bilder 
av Joakim Wohlfeil.  Britt-Inger Berggren 
berättade om sin resa till Indien och de 
människor hon mötte där.

Gukkuskon - denna underbara orkidé be-
skådade vi i trakten av Fornbo. Visst var 
det fascinerande att se sådana mängder av 
denna raritet men regnet, som öste ner just 
där, den stund vi var där, var inte lika rart, 
men kaffet hos Lillemor Dahlgren smaka-
de nu ännu bättre, för där hade det inte 
regnat.

En nyhet för hösten var att vi har besökt  
ett par äldreboenden: Speldosan och 
Lavendelgården. Dessa var uppskattade 
besök då vi sjöng för och med de boende.

Före sångstunderna gav Göran Bondesson 
oss introduktioner till Kolosserbrevet, 
Hebréerbrevet och Korinthierbrevet.
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Genom ord och bild följde vi Göran 
Bondesson till det stora världsscoutlägret 
utanför Kristianstad med 40.000 scouter 
och 11 religiösa inriktningar. Hans arbete 
där gav honom oförglömliga minnen för 
livet.

Sång och musik gör oss glada. Det har vi 
upplevt i flera program t:ex. Ur finländsk 
psalmskatt med Hellka-Sissättö-Elertson 
och Jani Kenttälä från finskspråkiga 
gemenskapen i Hammarby församling.  
Ulla-Britt Neider och Gullan Persson 
förgyllde vårt adventskaffe med många 
sköna sånger och cittragruppen 
"Citronerna" spelade  och sjöng av 
hjärtans lust under ledning av Torsten 
Englund.

Detta var lite från året som gått. Nu ser vi 
fram mot cirka 30 nya program under 
2012. Redan nu vet vi att vi får flera inspi-
rerande besök som har mycket att ge oss.

Marianne Svensson

4.3  Internationella gruppen

Internationella gruppen består av Britt-
Inger Berggren, Vitor Hermansson, Britt 
Kjellberg, Leo Liljengren och Kerstin 
Neider. Gruppen har församlingens upp-
drag att tillsammans med Diakonia eller 
motsvarande samarbetspartner disponera 
Missionskyrkans andel av överskottet från 
Skopan, där drygt 20-talet personer regel-
bundet gör stora arbetsinsatser. Gruppen  
fördelade totalt 335.503 kronor under 
2011.

Merparten av pengarna, 200.000 kronor, 
har i likhet med tidigare år gått till Mully 
Childrens Family  i Kenya (MCF) för att 
starta en kycklingsfarm i vardera Ndalani 
och Yatta med sammanlagt 10.000 kyck-
lingar. Projektet ger ett stort proteintillskott 
till barnen samtidigt som det ger ökade ar-
betstillfällen för de vuxna och tränings-
möjligheter för de äldre barnen.

Till svältkatastrofen på Afrikas Horn har vi 
anslaget 50.000 kronor via Diakonia. Det 
blev mat under 30 dagar för 680 personer.

4.3.1  Ny satsning i Litauen

Genom församlingens pastor har vi fått 
kontakt med Växjö Missionsförsamling, 
som har samordningsansvaret för Svenska 
Missionskyrkans insatser genom Refor-
merta kyrkan i Litauen

Vi har under året anslagit sammanlagt 
34.338 kronor till barnhemmet i Birzai och 
bland församlingens medlemmar gjort en 
insamling av tonårskläder till barnen på 
barnhemmet. Vi kommer under våren 2012 
att delta i en resa till Litauen.

Till julmat och ved till fattiga i Lettland 
anslog vi tillsammans med övriga 
intressenter på Skopan 15.000 kronor.

Föreningen Väsby Mot Våld redovisar 
arbetade timmar på Skopan på Missions-
kyrkans arbetslistor och har under 2011 
erhållit 7200 kronor.

Svenska Missionskyrkans internationella 
arbete har erhållit 7890 kronor under 2011.

Leo Liljengren

4.4  Diakonala samtal och 
besöksverksamhet.

"Så länge det finns tid, ska vi göra gott mot 
alla människor." Gal 6:10

 Hur  skall diakonin utformas i en försam-
ling på 2000-talet? Den frågan är inte lätt 
att besvara. Det finns gamla beprövade 
vägar som handlar om människors behov 
av gemenskap och hjälp i krissituationer.

Dock förändras världen och vår vardag, 
behoven ser annorlunda ut. Hur kan vi som 
församling se och finnas till  för de männi-
skor i vårt närområde, som är i behov av 
hjälp och stöd? 

Vi har under året som gått, försökt att 
komma vidare med dom frågorna och 
behöver också under året som kommer 
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fundera över vårt uppdrag som enskilda 
och församling.

4.4.1  Besöksverksamhet och service.

Diakoni-gruppen har fördelat ansvaret för 
att äldre och sjuka ska få besök och i vissa 
fall hjälp att komma till kyrkan. Det beho-
vet ökar, då många är äldre och med det 
kommer krämpor av olika slag. 

Glädjande är att vi under året vid några till-
fällen har kunnat besöka några  äldre-
boende med en liten sånggrupp. Det är, har 
vi förstått, ett uppskattat avbrott för 
gästerna, inte minst att få hälsa och möta 
lite kända och okända ansikten och få prata 
några minuter.

Diakoni-gruppen har under året bestått av 
Britt Kjellberg, Margareta Bonnevier, 
Lillemor Dahlgren och  

Britt-Inger Berggren

4.5  Julmarknad

Årets julmarknad hölls traditionsenligt 
lördagen före första advent.

Inför planeringen bjöd julmarknads-
kommittén in alla intresserade till ett 
planeringsmöte i samband med ett 
kyrkkaffe i oktober. Redan där kunde vi få 
klart en del om vem som kunde göra vad 
och tillsammans med vem, vilket 
underlättade planeringen och sparade 
många telefonsamtal. 

Nyheter för i år var bl a en populär 
fiskdamm för barnen och en samling med 
erbjudanden/tjänster som några skänkt och 
som man sedan kunde lämna ett bud på. 
Exempel på detta var t ex viltmiddag, 
däckbyte med fika, stadsvandring med 
guide, trädgårdsskötseltimme, massage 
och en "hemlig låda". Hemliga lådan vet 
jag av egen erfarenhet att den var ett bra 
kap. Jag kan varmt rekommendera er som 
inte fick del av någon av tjänsterna att 
komma igen och buda nästa år, både som 
"säljare"och köpare. Trots lite inkörnings-

problem och ovana köpare inbringade detta 
tillsammans med allt annat ett mycket bra 
tillskott till församlingskassan.

Ett nygammalt inslag var att församlingens 
egna kokbok kom i nyutgåva till julmark-
naden i år. En tidigare upplaga hade några 
år på nacken och det var i år dags att förnya 
den. Den blev en mycket fin bok med 
bilder och härliga recept på både kakor, 
bröd och mat inskickade av församlings-
medlemmar, dvs "en salig" blandning 
recept. Den fanns både med bland vin-
sterna i lotterierna och till försäljning. 

Vid adventsstunden bjöds på härlig sång av 
Missionskyrkans egen barnkör och solister 
under ledning av Emelie Bohlin.

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

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

Julmarknadskommittén genom

 Lotta Svensson

5.  Annonsering

5.1  Församlingsbladet 

Det är en månad kvar till tryckning och 
möte med församlingsbladets redaktion i 
Missionskyrkan. 

Fyra gånger om året träffas vi. Ett väloljat 
maskineri drar igång med planering, skriv-
ande, redigering och till slut drygt 200  
tryckta exemplar. 

I redaktionen samlas vi med olika bak-
grund och intressen, men med en gemen-
sam ambition att skapa en bra och läsvärd 
tidning. Under 2011 var det Göran 
Bondesson, Vitor Hermansson, Torbjörn 
Lundberg, Göran Neider, Karin Sandström, 
Joakim Wohlfeil och styrelsens Jan 
Hermansson.
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Det mesta materialet skrivs av oss i redak-
tionen, men vi har också många gäst-
skribenter att tacka för artiklar och texter. 
Jag tänker speciellt på Paulina Palmé och 
Anki Johansson som har skrivit om 
Scouterna, Jan Perers om förra årets 
årsmöte, Yvonne Dal som berättat vad 
"systrarna från Mellanöstern" gör, 
Josefine Larsson om livet på en Bibel-
skola, Jacob Larsson om sina upplevelser 
från jordbävningens Japan, Emelie Bohlin 
som var med i Värmlänningarna, Britt 
Kjellberg som håller reda på våra födelse-
dagar och Britt-Inger, vår mångårige 
redaktionsmedlem som inte kan släppa 
pennan. Vi får inte heller glömma Kerstin 
Neider, Christina Grafström och Johan 
Svensson, som skriver i egenskap av 
ordförande i församlingen och SMU.

Det är alltid lika spännande att se hur 
tidningen växer fram under mötet. Från ett 
blankt papper, där några fasta sidor finns 
antecknade, till ett komplett församlings-
blad några timmar senare. Ibland med 
djärva förhoppningar om hur våra idéer 
skall kunna omsättas i antal sidor. 

Helgen innan utgivning är hektisk. Alla 
texter skall sammanställas. Vissa är för 
långa och måste kortas ner, andra behöver 
fyllas ut med bilder. Sent söndag kväll 
brukar allt vara klart. Sedan tar Göran N 
över, korrekturläser och åker till tryckeriet 
på FOI. Till söndagens gudstjänst står den 
där, lådan med de nya församlingsbladen.

Torbjörn Lundberg för redaktionen

5.2  Internet och hemsida

Församlingens hemsida återfinns under  
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 - att presentera 
församlingen och hur du hittar den samt 
aktuell information om verksamhet. Det 
har även fungerat bra med ett fördelat 

uppdateringsansvar. Besöksfrekvensen 
tycks oförändrad kring drygt 4000 för både 
presentationssidan och kalendariet.

Församlingens matrikel hanteras med 
Svenska Missionskyrkans nätbaserade 
matrikelprogram Repet.

Göran Neider 

6.  Förvaltning

6.1  Församlingsboken

Församlingen består vid 2011 års utgång 
av 139 medlemmar.

Under året har fem nya medlemmar hälsats 
välkomna från andra församlingar:
• Emeli Bohlin, från Sannerudskyrkan i 

Kil
• Magnus Kindbom, från Karlsborgs 

Missionsförsamling
• Karin M. Ekelund, från 

Domkyrkoförsamlingen i Kalmar
• Henrik Isaksson, från Finspångs Mis-

sionsförsamling
• Evangeline Skoglund, från Fresta för-

samling i Upplands Väsby

Två medlemmar har under året fått 
hembud:
• Alvar Svensson
• Ola Eskilsson

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

Tre medlemmar har lämnat församlingen 
på grund av flytt utomlands:
• Hesham Navabzadeh, har flyttat till 

Kanada
• Fallah Andreas Nafari Monsa, har 

flyttat till Iran
• Juan Duran, har flyttat till Chile

.Två medlemmar har begärt utträde:
• Ulrik Hansson
• Lars Ebbe Larsson
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En medlem har flyttat till annan ort med ny 
gemenskap och nytt sammanhang:
• Ingmarie Kaan, har flyttat till Svenska 

kyrkans gemenskap i Sundbyberg
Göran Bondesson

församlingsföreståndare

6.2  Fastighetsrådet 

Fastighetsrådet har under verksamhetsåret 
ägnat sig åt, förutom löpande reparationer 
och fastighetsunderhåll, förbättring av 
ljudet i kyrksalen och övre samlingssalen. 
En ny hörslinga är dragen och förstärkare 
och mikrofoner är utbytta. Takläcka igen 
på villan har åtgärdats så att snö inte kan 
komma in under takpannorna. . 
Fastighetsrådet har även bistått replokals-
projektets olika aktiviteter och lokalen har 
under hösten blivit klar för att börja använ-
das. För att underlätta för ansvarsgrup-
perna har en ny självgående gräsklippare 
och en lättare dammsugare inköpts. En ny 
överenskommelse har slutits med HSB 
Stockholm om plogning och halkbekäm-
pning för vintersäsongen 2011 - 2012 och 
förhandling har påbörjats för att sluta ett 
löpande avtal med 6 månaders uppsäg-
ningstid. En sandficka placeras på 
parkeringen under vintersäsongen och vi 
får en snabbare halkbekämpning och min-
skade kostnader för sandningen. Vi vill 
rikta ett speciellt tack till Ingemar Hagen-
gran för hans enträgna arbete i ljud-
projektet.

För fastighetsrådet, 

Willis Tiger

6.3  Uthyrning

Även under 2011 har församlingen hyrt ut 
lokaler i kyrkan för olika ändamål. 
Viktväktarna finns i kyrkan varje torsdag. 
Uthyrningen har inte varit lika omfattande 
som under 2010, men församlingens 
lokaler och den service, som erbjuds, 
uppskattas mycket av de som hyr och 
särskilt det hembakta brödet.  Upplands 

Väsby kommun har vid tio tillfällen hyrt 
lokaler för utbildning, handledning och 
konserter. Utöver detta har det vid sjutton 
tillfällen hyrts ut till privata företag och 
personer för utbildningar och fester. Dessa 
uthyrningar har förstärkt församlings-
kassan med ca 31 000 kr exklusive Vikt-
väktarna. Resultatet är lägre än föregående 
år, men fortfarande ett bra tillskott till för-
samlingskassan.  Det är betydelsefullt för 
oss som församling att få visa vilka vi är 
och att man ser församlingen som en resurs 
i samhället både lokal- och verksamhets-
mässigt.  Arbetet med uthyrning kan 
endast ske genom det goda samarbetet och 
positiva syn på uthyrning som försam-
lingen visar.  

I skrivandets stund finns redan sexton bok-
ningar om hyra av lokal under första 
kvartalet 2012

Britt Kjellberg

6.4  Styrelsens berättelse 

6.4.1  Gemensamma möten UR - Styrelse

Under året som gått har styrelsen samlats 
vid elva tillfällen och av dessa har fyra 
varit gemensamma med SMU ungdomsråd 
(UR). Vi har startat tillsammans och sedan 
gått åt var sitt håll för att dryfta egna 
frågor. Vid utvärderingen av dessa möten 
framkom att båda styrelserna var nöjda 
med upplägget. Församlingsfrågor är 
viktiga för både UR och styrelsen och utan 
ungdomsarbetet dör församlingen ut.

6.4.2  Musikrummet

En fråga som har engagerat båda styrelser-
na har gällt musikrummet och dess utform-
ning och framväxt. Nu gäller att hitta for-
mer för dess användning. För vilka och  
under vilken ledning.

Arbetet med att iordningställa musikrum-
met har tagit längre tid än man från början 
räknat med, men nu börjar det kännas 
färdigt. Det nya året får visa vad det kan bli 
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av denna ”stora satsning”. Ännu så länge 
är det en relativt hög medelålder på musi-
kanterna som nyttjar lokalen, men vi hop-
pas att de kan inspirera ungdomar att spela 
tillsammans.

6.4.3  Ekumenik

Vi har under året talat mycket om vikten av 
att samarbetet mellan kyrkorna i Upplands 
Väsby utvecklas ännu mer. På Skopan  har 
vi vårt nästan dagliga samarbete med våra 
vänner i Pingstförsamlingen och även 
gemensamma tisdagsträffar med dem. 

De gemensamma gudstjänsterna under 
sommarperioden fick en något annorlunda 
karaktär under år 2011. Vi får ta en funde-
rare på hur vi vill gå vidare med detta 
under år 2012. Många längtar efter en 
”vanlig” förmiddags gudstjänst varje 
söndag medan andra vill söka nya mötes-
former. Det gäller att som vanligt ta och ge 
och hitta en väg som passar de flesta.

Vår pastor har haft regelbundna träffar 
med präster och annan personal i Svenska 
Kyrkans tre församlingar och man har 
bland annat haft gemensamma samlingar 
med konfirmanderna i Ed och Fresta. 
Samarbetet med Hammarby Församling 
har fördjupats under året och det har 
resulterat i en gemensam planering av 
studiecirklar och gemensamma guds-
tjänster. Detta kan ni läsa mer om på annan 
plats i denna verksamhetsberättelse.

Vi hoppas på fortsatt gott samarbete med 
övriga kyrkor i kommunen eftersom ett av 
våra viktigaste mål är att nå ut till alla män-
niskor i vårt närområde.

6.4.4  Ansvarsgrupper - städning

En fråga som tidigt under hösten dök upp 
på agendan var problemet att många på 
grund av allt högre ålder börjar få problem 
med att delta i städningen i kyrkan. Kunde 
man stanna i en ansvarsgrupp om man inte 
orkade med detta? Naturligtvis kan man 

det. Det finns många uppgifter utöver 
städningen.

Förslag uppkom då att vi skulle anställa 
någon utifrån att sköta städningen. Efter 
genomgång av vår ekonomiska situation 
och kravet att alltid ha en arbetsledare på 
plats, ifall vi skulle anställa en städare på 
löneavdrag, visade dock att detta inte var 
ett genomförbart förslag.

Alternativet att gå från åtta ansvarsgrupper 
till sex var inte heller något som lockade.  
Vid omröstning visade det sig att alla var 
eniga när den frågan ställdes.

Beslutet som togs vid församlingsmötet 
blev enhälligt: “Åtta grupper och vi städar 
själva.” Frågan skickas därmed vidare till  
årsmötet 2013 för utvärdering och 
eventuell annan åtgärd.

6.4.5  Ljudet

Något som vi med tacksamhet har noterat 
under året är att ljudet i kyrkan har blivit så 
bra. En tacksam tanke sänder vi till alla 
som arbetat troget med att komma till rätta 
med detta problem. Noteras bör också att 
hörslingan i kyrksalen nu fungerar bra. Vi 
tackar framför allt Ingemar Hagengran och 
hans medarbetare i ”Ljudgruppen” för 
detta arbete

6.4.6  Ekonomin

Ekonomifrågor är något som styrelsen 
regelbundet diskuterar och vi kan av den 
medföljande ekonomirapporten och den 
föreslagna budgeten för år 2012 se att vi 
behöver höja våra intäkter och se över våra 
utgifter. Vi är beroende av ett regelbundet 
offrande och vi behöver påminna varandra 
om att det är viktigt att vi tänker på vår 
egen kyrka när vi betalar vår kyrkoavgift. 

Vi behöver fortsätningsvis diskutera om vi 
borde höja avgiften för kyrkkaffet. Går vi  
ut på stan och dricker kaffe med gott 
hembakat bröd till får vi betala bra mycket 
mer än de 20 kronor, som vi hittills har 
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tagit för kyrkkaffet. Kunde det vara något 
att ta som löfte inför det nya verksam-
hetsåret? 

Det som trots allt räddar oss från ett än 
större underskott är julmarknaden och vår 
lokaluthyrning. Ett stort tack till Britt 
Kjellberg och alla som bakar och hjälper 
till. Julmarknaden kan ni läsa om på annan 
plats.

Ett stort tack för alla insatser som görs i 
olika sammanhang! Tänk på de ord Britt 
Kjellberg sa vid senaste församlingsmötet. 
”Det är med hjälp av alla villiga, hjälp-
samma händer som vårt arbete går runt”

Tack för ännu ett år i vår församling!

Styrelsen genom
Kerstin Neider

Styrelsen har under året bestått av: 

Kerstin Neider      ordförande

Svante Svensson   vice ordförande

Christer Larsson   kassör 

Willis Tiger           sekreterare 

Jan Hermansson

Eva Lenestad 

Birgitta Wohlfeil 


