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1.  Församlingsföreståndaren 
har ordet

1.1  Varje enskild människa är en 
viktig del i helheten 

Skörden är stor men arbetarna få. Be 
därför skördens herre att han sänder 
ut arbetare till sin skörd. Luk 10:2

I din hand håller du verksamhetsberättel-
sen för Upplands Väsby missionsförsam-
ling verksamhetsåret 2012. En intressant 
och glädjande läsning av allt positivt som 
skett under det gångna året. Varje vecka 
träffas människor till gemenskap med 
meningsfulla och utvecklande aktiviteter.  
Flera gånger under året har kyrkan varit 
"knökafull". Tack vare second hand buti-
ken Skopan och internationella kommittén 
sträcker sig församlingens engagemang 
också långt utanför kommunens gränser till 
bland annat Kenya, Litauen och 
Filippinerna. 

Inget av det du läser i denna verksamhets-
berättelse hade varit möjligt utan enskilda 
engagerade människor som i positiv anda 
och inspirerade av Kristus delat med sig av 
sina förmågor och erfarenheter. Jag vill 
verkligen stryka under det.

Men det är lätt att fastna i ett anonymt 
organisatoriskt tänkande kring försam-
lingen. Det finns alltid en risk att tro att allt 
bara ska rulla på av sig själv i församlingen 
för så har man alltid gjort. Självklart är det 
inte så, utan församlingens liv är alltid in-
satt i ett sammanhang. Människor har gått 
före och bett, sått idéer, projekterat, byggt, 
skapat kontakter m.m.. I Bibeln beskrivs 
detta bildligt som att några sår och andra 
skördar. Församlingsarbete är ett långsik-
tigt arbete som kan spänna över flera 
generationer. 

Den största utmaningen för församlingen 
de närmaste åren är att fortsätta att bygga 
gemenskap och fördjupa relationer med 
människor som finns i församlingens verk-

samhet och gemenskap. Det är lätt att fast-
na i en tilltro till församlingen som orga-
nisation ska fixa allt. Men det är alltid en 
fälla att fastna i ett sådant organisations-
tekniskt tänkande. För i själva verket är det 
så att i grunden består församlingen av ett 
antal människor som vill tro på och följa 
Jesus Kristus i sina liv. Det är i det mötet 
med Gud allt börjar. 

Utmaningen för kommande år är, att mitt i 
myllret av liv och verksamhet med barn 
och vuxna, bygga gemenskap och relation 
med människor. Det är det primära i all 
verksamhet. Den viktigaste gåvan för för-
samlingen är människor med ett genuint 
intresse att möta människor, med kärlek, 
omsorg och levande berättelser om vem 
Jesus Kristus är och kan betyda i våra liv. 
Vägen dit går genom bön, samtal, gemen-
skapsbyggande och arbete. Varje människa 
är viktig i detta och gemenskapen med 
Kristus i församlingen är grunden. 

Utgångspunkten för församlingens 
existens är att alla människor i Upplands 
Väsby behöver en levande och utvecklande 
tro på Jesus Kristus. Det får vi alla i för-
samlingen vara en del av att förverkliga. 
När man läser den här verksamhetsbe-
rättelsen går det att känna att förutsätt-
ningar finns att fler i Upplands Väsby kan 
få en personlig och utmanande tro på Gud 
genom att få tro på och följa Jesus Kristus. 

 Göran Bondesson
Pastor och församlingsföreståndare  

2.  Gudstjänst & samlingar

2.1  Gudstjänster och bön

Församlingen har under året haft ett varie-
rande gudstjänstliv. Mångfalden av musik-
slag sätter naturligtvis sin prägel. Under 
sommaren var det som vanligt en tradi-
tionell ekumenisk gudstjänst i hembygds-
parken den 17 juni. För musiken stod 
församlingens eget gubband.
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Under sommaren hölls gudstjänsterna till-
sammans med Pingstförsamlingen.

Positivt är att vi har fyllt behoven av mö-
tesledare under året. Roligt är också att 
jobba i par där två personer kan planera 
gudstjänsten tillsammans.

2.1.1  Bön

Bönesamlingen på torsdagar klockan 18.00 
har gjort uppehåll under det här året

I församlingen finns två bönegrupper. En 
bönegrupp träffas varannan torsdag och 
den andra bönegruppen träffas varannan 
måndag. Det är viktigt med ett levande 
böneliv i församlingen. Genom ett konkret 
böneliv i församlingen blir det också 
tydligare vad mycket det finns att tacka 
Gud för.

2.2  Stugmöten

Under året har det hållits flera stugmöten: 

• onsdag 22/2  hos Wohlfeil med flera 
teman:  Den kristna frälsningen,        
Vad ska vi räddas från och till vad? 
samt Är vi rädda?  

• torsdag 22/3 hos Eva Anfält, tema: Vad 
är det kristna vittnesbördet i Bibeln, i 
traditionen och för mig idag?  

• söndag 13/5 hos Barkefors tema:  Vi 
delar våra tankar om livet och tron.

• torsdag 11/10  hos Britt-Inger Berggren, 
tema:  Vill vi göra det som predikas? 

• torsdag 15/11 hos Kjellbergs, tema: Att 
vara medmänniska - enkelt eller svårt?

Stugmötena har samlat mellan 8 till 10  
personer. Tanken är att värden/värdinnan 
ska kunna påverka vilket tema som ska tas 
upp, vilket säkerställer en bredd på teman 
och framför allt att det blir livsnära frågor 
om det som berör oss idag. Vi har beslutat 
att fortsätta med ytterligare stugmöten 
under 2013.

2.3  Församlingsdagen 16/9

Under hösten ordnade verksamhetsrådet en 
utflykt till folkhögskolan Biskops-Arnö på 
församlingsdagen söndagen 16 september. 
Där firade församlingen gemensam guds-
tjänst med temat Ett är nödvändigt, att 
prioritera sin tid. Predikan av Göran 
Gustafsson. Därefter intogs en god lunch. 
De som ville fick sträcka på benen och ta 
en promenad i de historiska omgiv-
ningarna. Vi samlades åter vid 13-tiden för 
att lyssna på ett föredrag om  Modet att 
avstå och konsten att prioritera med Göran 
Gustafsson. Vi samtalade också med var-
andra i bikupor mellan avsnitten i före-
läsningen. Därefter följde diskussion om 
Hur vi går vidare i våra liv och i 
församlingen?

2.4  Kurser och föreläsningar

Livets pärlor var en kurs som Hammarby 
församling, Missionskyrkan och Bilda 
genomförde tillsammans under sju sam-
mankomster i våras. Ledare var vår pastor 
Göran Bondesson tillsammans med två 
präster från Hammarby församling,  Ann-
Sofie Lundin och Mikael Dynesius. 
Kursen samlade många deltagare och var 
väldigt givande.

Gudstjänstrummet berättar i samarbete 
med Vilunda församling har skjutits upp 
till senare tillfälle. 

Ett föräldraseminarium hölls i kyrkan 
torsdag 25 oktober med Carina Söderlund. 
Det ordnades i samarbete tillsammans med 
Bilda.  Föreläsningen handlade bland annat 
om tonåringar och föräldrarollen.  
Besökare var runt 10 personer.

2.5  Sång och musik

2.5.1  Församlingsmusiker

Församlingen har under många år satsat på 
att erbjuda musik med och för barn och 
ungdomar. Till detta har vi fått uppmuntran 
genom centralt ekonomisk stöd. Glädjen 
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var stor då vi snabbt kunde tillsätta vakan-
sen efter Emeli Bohlin med Daniel Lundin, 
som anställdes som församlingsmusiker på 
en deltidstjänst. Utöver ansvaret för barn-
och ungdomsmusiken medförde anställ-
ningen att vår organistskara utökades med 
Daniel som samtidigt är kantor i Eds för-
samling. Innan året nått sitt slut är tjänsten 
dock återigen vakant sedan Daniel fått 
heltidstjänst i Ed. Vår önskan är att nå 
kontinuitet.

2.5.2  Våra musiker och sångare

Körerna Joyful och Sing-Sing (första ad-
vent) har förtjänstfullt förhöjt några guds-
tjänster liksom solisterna Emeli Bohlin, 
Lena Wohlfeil, Johanna Bondesson, Ellen 
Jernberg, Frida Holmertz och Sofia Svens-
son. 

I en av sommarens söndagsgudstjänster   
medverkade blåsarkvintetten 3G, samman-
satt av 3 generationer musikanter i åldrarna 
9 till 72  år.

Ett till bredden publikfyllt musikcafé av 
det annorlunda slaget hölls den 13 oktober. 
Då kraftsamlade församlingen – ung som 
äldre (Gubbandet) - sina musikkrafter 
tillsammans med till den knutna vänner. 
Musikstilarna var maxade. Ett sådant 
musikcafé bör få återkomma.

Barnkören fick med sin ledare Daniel Lun-
din avsluta årets medverkan vid ett väl-
besökt Luciafirande. 

Liksom 2011 avslutades musikåret med 
julnattsgudstjänsten Den heliga natten. 
Även i år fick vi lyssna till Ellen Jernberg, 
sång och vid flygeln Väsbybon Victor 
Sugeng, numera bosatt i London.

Ett stort tack riktas till er alla som under 
året bidragit med musik till oss lyssnare 
och gudstjänstdeltagare!

2.6  Verksamhetsrådet

Verksamhetsrådets uppgift är hjälpa vår 
pastor Göran Bondesson att lägga pussel 

för verksamheten dvs planera försam-
lingens verksamhet i dialog med styrelsen. 
Ett viktigt uppdrag är att planera musik, 
talare och gudstjänstledare till guds-
tjänsterna.  Rådet skall ge synpunkter, 
idéer och feedback. Bland funktioner inom 
rådet finns kunskap och engagemang för 
förkunnelse, gudstjänstliv, andligt 
växande, studieverksamhet samt musik.

Verksamhetsrådet har träffats 6 gånger 
under 2012. Det består av följande 
representanter utöver vår pastor Göran 
Bondesson: 

Nils-Åke Barkefors ansvarar för musik-
verksamheten tillsammans med vår pastor. 
Det är genom Nils-Åkes försorg som vi har 
orgelmusik på gudstjänsterna och besök av 
körer och sångare. 

Britt-Inger Berggren som pensionerad 
pastor har stor erfarenhet och kunskap om 
både församlingens och en pastors syn på 
verksamheten.

Lotta Svensson, engagerad i olika verk-
samhetsgrupper i församlingen och med  
stor kunskap om församlingen. 

Sune Grafström, idéspruta och inspiratör, 
bland annat med uppgift att locka fler att 
vara gudstjänstledare. 

Eva Anfält, idespruta och organisatör. Är 
med i en av församlingens bönegrupper.

Ankie Johansson, är scoutledare i SMU 
scout och med i en av församlingens 
bönegrupper.

Ankie Johansson och Nils-Åke 
Barkefors (musik)

3.  Omsorg och gemenskap

3.1  Diakonala samtal och 
besöksverksamhet.

Vi har under året som gått, försökt att möta 
ett ökat behov av hjälp och besök bland 
äldre medlemmar och vänner.
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Diakoni-gruppen har fördelat ansvaret för 
att äldre och sjuka ska få besök och i vissa 
fall hjälp att komma till kyrkan. Behoven 
ökar, då många är äldre och med det 
kommer krämpor av olika slag. 

Vid några tillfällen under våren har vi 
besöka några äldreboende med en liten 
sånggrupp. Tyvärr klarade vi inte av det 
under hösten.

Vi är medvetna om att större insatser 
behövs på det diakonala området  och att 
fler medarbetare behövs i detta arbete.

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

Britt-Inger Berggren

3.2  Konfirmation

3.2.1  Vårens stora grupp

Sista helgen i maj hade församlingen gläd-
jen att ha högtidsgudstjänst där tre tjejer 
och sex killar konfirmades. Någon vecka 
tidigare hade man tillsammans med för-
samlingarna från Uppsala, Gamla Uppsala, 
Järfälla, Tensta, Andreaskyrkan i Stock-
holm, Älvsjökyrkan, Stuvstakyrkan, Cen-
trumkyrkan i Tumba, Hallundakyrkan, 
Västerås och Eskilstuna varit på läger på 
Björkögården i Norrtälje. Under många år 
har församlingens konfirmander åkt till 
Gotland men i år var lägret i Roslagen 
vilket blev billigare, var smidigare med 
resan och ungdomarna uppskattade även 
skärgårdens möjligheter med bad (kallt i 
vattnet) och rodd- och kanotturer. 
Konfirmandgruppen startade redan i 
oktober 2011. 

3.2.2  Samarbete Svenska Kyrkan

Nytt för konfaläsningen läsåret 2011/2012 
var samarbetet med Svenska kyrkan. En 
gång i månaden skedde läsningen ihop 
med konfagrupper i Svenska kyrkan i 
Upplands Väsby. Ett intressant ekumeniskt 
arbete som kan utvecklas. Det finns teolo-

giska skillnader mellan Svenska kyrkan 
och Missionskyrkan i synen på konfir-
mation i förhållande till dopet. Men skill-
naderna är inte oöverstigliga utan det finns 
olika öppningar till fördjupat samarbete. 

Ledare under året var Göran Bondesson 
tillsammans med Ellen Jernberg och Frida 
Holmertz som hjälpledare. Frida och Ellen 
var med i konfagruppen för två år sedan 
och de gjorde en god insats med att inspi-
rera med frågor, synpunkter och leda lekar. 
Det är bra att ha med ledare som är nära i 
ålder och kunna vara goda föredömen. 
Redovisningen ägde rum i samband med 
avslutningssamkväm på lördagskvällen, 
avslutningshelgen. Konfirmandgruppen 
tillsammans med hjälpledarna gjorde ett 
varierat program med bilder, sång och 
textläsning. Det viktigaste inslaget i redo-
visningen var filmer som konfirmander 
skrivit manus till och spelat in. Alla delta-
gare fick under redovisningen svara på ett 
korsord. Som första pris var en godispåse 
med salta fiskar. Fisken är en urkristen 
symbol och vi som kristna skall vara ett 
salt i världen. Under samkvämet fick varje 
konfirmand en personligt utvald minnes-
vers från Bibeln. På söndagen firades hög-
tidsgudstjänst med konfirmationsakt och 
nattvard i en mer än fullsatt kyrka. 

3.2.3  Höstens planer

Höstterminen 2012 lyckades inte försam-
lingen att samla till en konfirmationsgrupp, 
tyvärr. Inför hösten 2013 finns planer att 
försöka starta en grupp både för de som går 
i åk 7 och 8 och försöka att integrera med 
det ungdomsprojekt som omnämns under 
SMU:s avdelning (se nästa kapitel). 

Konfirmationsarbete är en viktig evange-
lisation för församlingen. Det är enormt 
häftigt att under ett år få träffa samma 
grupp ungdomar vid 15-20 tillfällen och 
bara tala kristen tro. Hoppas det ansluter 
församlingsmedlemmar som ledare i fram-
tida konfirmandgrupper. Kontakten mellan 
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konfirmander och församlingsmedlemmar, 
mer än bara i gudstjänst, är en utmaning att 
få till i framtida konfirmationsarbete. 

Göran Bondesson

3.3  Ungdomsarbete via SMU
. En hälsning från SMU till Upplands Väsby Mis-
sionsförsamlings årsberättelse 2012.

Under 2012 har församlingens barn- och 
ungdomsarbete bestått av körlek, barnkör 
och scout. 

De stora händelserna för SMU var detta år, 
liksom tidigare, Valborgs- och Luciafiran-
det. Enligt traditionen inleddes Valborgs-
firandet med en sångstund i kyrkan var-
efter alla inbjöds till majbrasa på kyrk-
tomten. Vid brasan, som sedvanligt tändes 
av scouterna, kunde man köpa grillad korv 
av scouterna under vårtal och musik från 
församlingens rockband. SMU:s Valborgs-
firande är populärt och lockar många till 
kyrkan! Även det traditionella Luciafiran-
det lockar många. I år var det extra roligt 
att så många från Språkcaféet kom för att 
se en svensk tradition!

3.3.1  Barnsång

Onsdagarna har blivit barnens dag i kyrkan 
med tre aktiviteter direkt efter varandra. På 
eftermiddagen samlas de yngre barnen till 
körlek. Körleken har kommit att bestå av 
fyra familjer, alla med minst tre små glada 
barn som träffas, leker och sjunger till-
sammans. Gruppen medverkade på sång-
stunden på Valborgsmässoaftonen till-
sammans med "stora barnkören". Den 30 
maj bjöds föräldrar och mor- resp farföräl-
drar in till en avslutningsfest där barnen 
bjöd på delar av sin repertoar. 

Efter körleken startar barnkören som be-
stått av ett 10-tal flickor, de flesta från Vik-
skolan. Både kör och körlek har letts av vår 
församlingsmusiker Daniel Lundin. 
Barnkören är en sångglad och sprallig 
grupp flickor som först äter korv med bröd 
och sedan sjunger med stor glädje. De lär 

sig texter snabbt och har fått en stor 
repertoar under det gångna året. Under 
Valborgsfirandet framfördes bl.a. en sång 
som några flickorna skrivit själva. Sången, 
som handlar om vänskap, gjorde att kören 
fick en förfrågan om de ville sjunga vid 
Väsby mot vålds fotbollsturnering den 25 
augusti. I oktober medverkade barnkören 
på församlingens Musikfest. Det var bara 
en liten grupp som hade möjlighet att vara 
med men de sjöng fantastiskt och fick 
också vara ledsångare när alla körer sjöng 
tillsammans. 

Årets luciatåg bestod av barnkören med 
lite förstärkning av några äldre flickor. Det 
blev mycket lyckat och avslutades sed-
vanligt med lussekatter och pepparkakor i 
församlingsvåningen. 

3.3.2  Scout

När barnkören slutat startar scout. Scout är 
SMU:s största aktivitet och består av 25 
scouter och 7 ledare. Alla scoutförbund 
arbetar nu efter ett gemensamt scout-
program och scouterna är indelade i 
spårare/ upptäckare/ äventyrare. Att 
scoutgruppen ökat i antal beror på att 
scouterna tagit med sig vänner och klass-
kompisar. Liksom tidigare år har scout 
ägnat sig åt traditionella aktiviteter såsom 
spårning, matlagning ute, surrning, knopar 
och knivvett men också myskvällar, 
samarbetsövningar och sjukvård.  Det är 
viktigt att knyta föräldrakontakter och 
varje termin bjuds föräldrarna in till en 
särskild kväll där också nya scouter invigs. 

I början på juni hade scout en hajk i kyrkan 
och den 11-15 augusti åkte några av de 
äldre scouterna på läger Getsjötorp. Det 
var en fantastisk upplevelse för dem som 
var med!

SMU är en viktig del av församlingen, 
mycket arbete läggs varje vecka ned av 
engagerade ledare. SMU:s barn ser kyrkan 
som "sin kyrka". Ha därför SMU:s barn 
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och ledare med i tankar och böner! Och läs 
gärna SMU:s verksamhetsberättelse!

 Nina Neider, SMU:s ordförande

3.4  Tisdagsträffar för daglediga

Åren kommer, åren går men tisdags-
träffarna de består. Ja, så kan man säga när 
åter ett år gått tillända. Som vanligt har 
träffarna varit glada, intressanta och väl-
besökta, ja t.o.m. lite mer än vanligt. 
Många gånger har vi varit över 30 personer 
närvarande. 

Att förkunna Guds ord kan man göra på 
många olika sätt. Bo Ohlgren berättade hur 
hans sånger många gånger betytt mycket 
för andra människor. Hanna Ydreborg har 
varit i Taize, dit många sökt sig för att 
fördjupa sin Gudstro för att kunna 
förmedla den vidare. Ann-Sofi Lasell har 
berättat om sitt Möte med människor på 
Västbanken. 

Lars Åke W. Persson höll ett mycket 
intressant anförande Hur hel kan man bli? 
om målsättningen för vårt liv när vi möter 
svårigheter och kriser av olika slag och hur 
sinnesrobönen kan vara oss till hjälp. 

Den utrotningshotade tanten kåserade 
Stefan Sjöblom om. Hon som alltid bar hatt 
och kappa och som inte bara månade om 
familjen, utan också om församlingen och 
om mission i andra länder. Hon var noga 
med att missionssparbössan alltid fanns 
framme, och sparade lite slantar för att 
fylla den med. När det skulle vara kaffe i 
kyrkan så vilade alltid ansvaret på henne 
att det skulle smaka gott och att alla fick. 

En nyhet för året var Trekaffe i sommartid. 
En gång i veckan under 5 veckor samlades 
de som var hemma i Väsby, 11-15 
personer, och drack kaffe under enkla 
förhållanden och Britt-Inger Berggren läste 
som sommarföljetong ur Vibecke Olssons 
bok Sågverksungen. För sång och musik 
svarade Göran Bondesson och Daniel 
Lundin. 

Många fina ”bilder och reseminnen” har vi 
fått del av genom Nils-Åke och Margareta 
Barkefors resa till Capri, Jan och Karin 
Perers resa till Japan och ett besök på 
Island med Rotraut Lundberg och Lillemor 
Dahlgren. 

Mats Lejdeby rapporterade från sitt 
forskningsprojekt om Upplands Väsbys 
självstyre och om sina upptäckter om den 
så omtvistade Heliga Birgittas födelseort. 

Vi har också fått del av Atlas Copcos 
industrihistoria genom att Sune Grafström 
tog oss med till deras gruva i Sickla. 

Sång och musik är ett viktigt inslag i våra 
program. Ett bejublat sådant svarade Ton-
åringarna från Södertörn för, genom sin 
sång och musik på olika instrument, samt 
gamla läsarsånger, som vi fick sjunga 
tillsammans. 

Året avslutades som vanligt med advents-
kaffe och även i år hade vi besök av Ulla-
Britt Neider och Gullan Persson från 
Västerås. De spelade, sjöng och läste 
dikter. 

Med tacksamhet ser vi tillbaka på ett 
händelserikt och intressant år och ser 
förväntansfullt fram mot fortsatt gemen-
skap kring kaffeborden och nya spännande 
program. 

Marianne Svensson 

3.5  Internationella gruppen

Internationella gruppen har församlingens 
uppdrag att tillsammans med Diakonia 
eller motsvarande samarbetspartner 
disponera Missionskyrkans andel av över-
skottet från Second-Handbutiken Skopan, 
där drygt 25 personer regelbundet gör stora 
arbetsinsatser (5 583 timmar under 2012). 
Gruppen disponerade totalt 410 000 kr 
under 2012.

Samarbetet med Mully Childrens Family i 
Kenya (MCF) har fortsatt under gångna 
året med stöd till mjölkproduktion 75 000 
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kr, akut hjälp vid ett inbrott i augusti 25 
000 kr samt bidrag till julmat vid årets slut 
40 000 kr.

Ett nytt projekt har inletts i samarbete med 
Atlas Copcos personalförening Vatten för 
alla och Diakonia. Arbetet leds och ge-
nomförs på plats av Kenyas Kristna Råd 
(NCCK). Vårt bidrag i år är 125 000 kr.

Vi fortsätter arbetet i Litauen vid barn-
hemmet i Birzai i samarbete med Växjö 
missionsförsamling. Under våren 2012 
besökte Leo Liljengren barnhemmet och 
den reformerta kyrkans sociala arbete. Vi 
har under året anslagit sammanlagt 53 000 
kr till bl a sängar, köksutrustning samt 
lönebidrag. 

Dessutom bidrog vi med 10 000 kr till en 
akut operation av föreståndaren för ett 
barnprojekt i S:t Petersburg.

Till ett utvecklingsprojekt i Filippinerna 
har anslagits 20 000 kr.

Föreningen Väsby Mot Våld redovisar 
arbetade timmar på Skopan på Missions-
kyrkans arbetslistor och har under 2012 
erhållit 24 740 kr.

Gemensam Framtids internationella arbete 
har erhållit 8 000 kr under 2012.

Vi har även preliminärt reserverat 25 000 
kr till 2013 för ett ungdomsprojekt i 
församlingen. Meningen med projektet är 
att få ungdomar intresserade och öka 
förståelsen för frågor som berör rättvisa, 
fred, konflikt, religion och biblisk historia. 
Projektet inkluderar även två studieresor.

Leo Liljengren

3.6  Språkcafé

För ungefär ett år sedan kom ett förslag 
från vår pastor och Yvonne Dahl att starta 
ett språkcafé och  inbjuda nyanlända 
människor från olika länder världen över 
till gemenskap, ge tillfälle att träffa 
svenskar och prata svenska.

Förslaget mottogs med en hel del 
tveksamhet och funderingar kring både 
praktiska och teoretiska frågor.  Vilka 
skulle kunna gå dit, koka kaffe, baka  
ordna med program o.s.v.?

Praktiskt visade det sig att flera 
församlingsmedlemmar var intresserade att 
delta, bröd skulle Yvonne ordna genom sitt 
Väsby Nya Konditori och programmet 
växte fram allteftersom.

Göran tog kontakt med kommunens 
Svenska för invandrare (SFI) och en av 
lärarna var intresserad att komma dit med 
sina eftermiddagselever. Under våren 
deltog c:a 15 elever och programmet blev 
varierat med information av olika slag om 
svenska samhället - viktigast kändes att ge 
tillfälle till samvaro och samtal på svenska.

Inför hösten tog Göran förnyad kontakt 
med SFI och nu hade vi ett mer färdigt, 
varierat  program att erbjuda - dels med 
inbjudna gäster - men också många 
intressanta program utifrån våra egna 
medlemmars erfarenheter.

Vi har haft en ganska trogen grupp på 8 -10  
personer som kommit så gott som varje 
gång samt dessutom ett antal som kommit 
lite då och då. Samtal och gemenskapen 
har känts bra och såväl svåra som gläd-
jande upplevelser har vi kunnat berätta för 
varandra.

Några har också kommit till våra guds-
tjänster och personligen känner jag att det 
som betyder mycket är när vi möts på byn, 
känner igen varandra, stannar och pratas 
vid som goda vänner brukar göra!

Birgitta Wohlfeil

3.7  Julmarknad

Årets julmarknad hölls traditionsenligt 
lördagen före 1:a advent. Det kräver som 
alltid förberedelser, arbete och samordning 
från flera håll men tack vare insatser från 
många stod försäljningsborden, lotterierna 
och serveringen m.m. färdigt tills det var 
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dags att dra igång. Brödbordet såg i år 
synnerligen välfyllt ut med flera smaskiga 
hemgjorda bakverk bl a skymtade jag 
hemgjord småländsk ostkaka, saffrans-
kusar i mängder och många småkakor. På 
ett annat bord ståtade det tjusiga, välar-
betade pepparkakshuset till lotteriet som 
någon blev lycklig vinnare till.

Även i år fanns det en samling med erbju-
danden/tjänster som några skänkt och man 
sedan kunde lämna ett bud på. Exempel på 
detta var t ex viltmiddag, utflykt runt 
Mälardalen, båtutflykt och en "hemlig 
låda". Tillsammans med allt annat gav 
detta ett mycket bra tillskott till försam-
lingskassan.

Vid adventsstunden bjöds på härlig sång av 
Missionskyrkans egen barnkör och solister 
under ledning av Daniel Lundin.

Serveringen bjöd traditionsenligt på bl a 
risgrynsgröt, smarriga bakverk och tunn-
brödsrullar.

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

Julmarknadskommittén genom

 Lotta Svensson

4.  Annonsering

Församlingens verksamhet annonseras 
externt både via skrift och Internet. 
Månadens gudstjänstprogram framgår av 
affisch utanför Kulturhuset, på Second-
hand-butiken Skopan och utanför och i 
entren till vår kyrka. I församlingsbladet 
och på vår hemsida finns program för ett 
kvartal och i dessa media finns även en 
presentation av församlingen och dess 
uppgift, riktad till icke-medlemmar. Vissa 
av våra grupper inbjuder även till veckans 
händelse i lokaltidningarnas gratissida av 
typ PåGång. Betald annonsering i 
lokalpressen sker om större, utåtriktade 

händelser. Vår hemsida har adress  
www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv 

4.1  Församlingsbladet

Redaktionen producerar fyra nummer per 
år i en upplaga om minst 220 exemplar.

4.1.1  Många författare

I år har 19 personer medverkat som arti-
kelförfattare, varav 5 från redaktionen, 12 
från församlingen i övrigt samt 2 helt 
utomstående från Diakonia. Det är extra 
roligt att 3 skribenter var tonåringar med 
starka, personliga berättelser, t ex Lovisa 
Vares studieresa med en ungdomsgrupp till 
kristen verksamhet i Egypten. I år har 
församlingens internationella arbete 
presenterat nya projekt, inriktade på både 
Kenya, Litauen och akuta insatser på annat 
håll. Här medverkade även två medar-
betare från Diakonia om dess roll.

Språkcafé och verksamhetsråd har beskri-
vits och bönegruppen belysts ur olika 
aspekter i två artiklar.

4.1.2  Tyngsta lasset drar pastorn

Vi är tacksamma för att vår pastor haft ork 
och förmåga att förutom sin återkommande 
uppgift med pastorsord, gudstjänstprogram 
och inbjudningar till nya möten och grup-
per, även presenterar våra inriktningsmål i 
en serie som fortsätter i vår. Dessutom har 
han som medlem i Gemensam Framtids 
styrelse kunnat beskriva GF utveckling på 
ett ingående sätt.

     Göran Neider för redaktionen

5.  Förvaltning

5.1  Församlingsboken

Församlingen består vid 2012 års utgång 
av 142 medlemmar. Under året har  fyra 
nya medlemmar hälsats välkomna på 
bekännelse:

• Elin Julin



9 (11) Förvaltning

• Fredrik Svensson

• Linnea Vare

• Ingela Karden

Under året har tre nya medlemmar hälsats 
välkomna från andra församlingar:

• Britt-Marie Hallén, från Rodenkyrkan i 
Norrtälje

• Ingvar Ahlberg, från Betlehemskyrkan i 
Stockholm

• Birgitta Ahlberg, från Betlehemskyrkan 
i Stockholm

En medlem har under året fått hembud:

• Jan Ekström

Vi tackar Gud för allt Jan betytt för vår 
församling.

Tre medlemmar har flyttat till andra för-
samlingar med ny gemenskap och nytt 
sammanhang:

• Dag Werner har flyttat till Pingstförsam-
lingen i Taberg

• Eva Werner har flyttat till Pingstförsam-
lingen i Taberg

• Christine Blomqvist har flyttat till Ping-
stförsamlingen i Upplands Väsby

Göran Bondesson
församlingsföreståndare

5.2  Fastighetsrådet 

Fastighetsrådet har under verksamhetsåret 
ägnat sig åt löpande reparationer och fas-
tighetsunderhåll. Lördag den 10 november 
anordnades en städdag av utemiljön runt 
kyrkan. Förutom lövkrattning klipptes all 
rosenhäck och rosenbuskar ner och 
rabatterna rensades från sticklingar och sly.

Ett löpande avtal har slutits med HSB 
Stockholm för plogning och halkbekämp-
ning för vintersäsongen 2012 - 2013 och 
löpande. En sandficka kommer att placeras 
på parkeringen under vintersäsongen och 
vi får en snabbare halkbekämpning och 
minskade kostnader för sandningen. 

För fastighetsrådet, 

Willis Tiger

5.3  Uthyrning

Ännu ett år har gått med uthyrning av kyr-
kans lokaler till kommun, privata företag, 
körer och privatpersoner. Det har som 
tidigare år varit för utbildning, seminarier, 
körövningar, bröllop, dop mm. Vi har åter-
igen fått visa upp vår kyrka och berätta om 
församlingen för många människor, som 
annars inte skulle ha besökt kyrkan. 

Resultatet för uthyrningsverksamheten 
2012 är 71 000 kr exklusive Viktväktarna, 
vilket är mer än dubbelt så mycket jämfört 
med 2011. Antal uthyrningstillfällen under 
2012 har varit många t ex så kommer två 
körer och Viktväktarna regelbundet varje 
vecka till kyrkan. Dessutom tillkommer c:a 
45 andra uthyrningstillfällen. Kyrkans 
lokaler går inte att jämföras med andra 
konferensanläggningar men det vi fort-
farande får beröm för och gör att flera 
kommer tillbaka är service, vänlighet och 
hembakat bröd. Även uthyrning är ett 
diakonalt arbete, som vi ska värna om.

Återigen vill jag påpeka att arbetet med 
uthyrning endast kan ske genom det goda 
samarbete och den positiva syn på 
uthyrning, som församlingen visar. 

 Britt Kjellberg

5.4  Styrelsens berättelse 

Under året 2012 är det jag, Svante Svens-
son, som har haft uppdraget att vara för-
samlingsstyrelsens ordförande vilket har 
varit både givande och lärorikt. 

5.4.1  Ansvarsfördelning

På årets första möte organiserade vi styrel-
searbetet på så sätt att alla i styrelsen har 
haft en eller flera roller eller områden att 
fokusera på enligt nedan:

• ordförande Svante Svensson

• kassör  Christer Larsson
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• vice ordförande Hendrik Vare

• sekreterare Willis Tiger

• skriva i församlingsbladet Kerstin 
Neider 

• representant i redaktionskommittén  Jan 
Hermansson 

• kontaktperson verksamhetsråd Birgitta 
Wohlfeil

• kontaktperson SMU Hendrik Vare

• kontaktperson Fastighetsrådet Willis 
Tiger 

• husmor/uthyrning  Birgitta Wohlfeil 

• personalansvar Svante Svensson och 
Christer Larsson 

Dessutom fick styrelsen från årsmötet 
2012 i uppdrag att utse ombud till de olika 
möten där vi som församling har rätt att 
sända ombud. Efter att vi gjort en priorite-
ringslista på de 6 olika mötena visade det 
sig att vi kunde sända ombud till 5 av 
dessa.

Vi har nu haft ett verksamhetsråd i två år 
och vi upplever att formerna för samarbetet 
mellan verksamhetsrådet och styrelsen har 
börjat sätta sig. 

5.4.2  Resultat 

Styrelsen har fortsatt sitt arbete med att 
möjliggöra, stödja och bidra till att ut-
veckla församlingens verksamhet och vårt 
kyrkoliv. Några punkter att lyfta fram är 
bland annat.

• Vi anställde Daniel Lundin på en 25 % 
tjänst som församlingsmusiker med 
huvuduppgift att sköta barnmusik men 
även att i mån av tid var musiker vid 
gudstjänster och övriga arrangemang.

• Ett större ungdomsprojekt är under utar-
betande där vi under 2013-2014 kom-
mer att erbjuda en grupp ungdomar att 
medverka i projektet med studier, resor, 
volontärsarbete, mm 

• Vi har kontroll på vår ekonomi, dock 
med ett underskott på intäktssidan jäm-
fört med budget. Det banklån som för-
samlingen har är nu under omförhand-
ling för bättre villkor.

• Vi har en relativt omfattande lokal-
uthyrning som bidrar till vår ekonomi 
men också med den positiva bieffekten 
att den gör vår kyrka känd och vi får nya 
kontaktytor. Uthyrningen sköts på ett 
fantastiskt sätt av Britt Kjellberg med 
stöd från styrelsen med Birgitta som 
huvudkontaktperson.

• Fastighetsfrågorna där avtal med olika 
leverantörer har skötts exemplariskt 
med Willis, som tillsammans med Hen-
drik smidigt har löst alla praktiska 
frågor som dykt upp. 

• Vi stöttar vår pastor Göran i de externa 
uppdrag och kontakter han har, 

• som medlem i GF-kyrkans centrala 
kyrkostyrelse 

• under 2013 även uthyrd till GF-kyr-
kan för organisatoriska frågor 

• men även i det lokalekumeniska arbe-
tet med bl.a. Hammarby församling.   

• Vi har tillsammans med Ungdomsrådet 
(UR) arbetet med en fråga som har legat 
och grott länge, nämligen om vi på 
något sätt skall samordna församlingens 
och SMU:s styrelsearbete (UR) för att 
bli effektivare och för att bättre kunna 
fylla platserna i de två styrelserna. Detta 
har resulterat i ett upplägg med gemen-
samma ledarmöten för församlingssty-
relsen och ungdomsrådet men med se-
parata ordföranden och kassörer samt 
gemensamma sammanträden. Viktigt är 
att fortsätta att hålla isär de två organisa-
tionerna legalt, juridiskt och ekonomiskt 
men att samordna beslut och arbeten för 
att bli effektivare och inte minst för att 
få ytterligare fokus på ungdomsverk-
samheten. Denna arbetsform inleddes 
formellt efter SMU:s årsmöte i septem-
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ber då styrelsens ledamöter även blev 
valda som UR ledamöter. Utan att vi 
ännu har gjort någon formell utvärde-
ring så upplevs denna förändring som 
positiv och möjliggör att ytterligare 
stärka ungdomsfrågorna.      

5.4.3  Vad är viktigast?

Jag ser tillbaka på ett givande år i styrelsen 
med det är inte det viktiga, det viktiga är 
att ni alla i församlingen upplever att sty-
relsen utvecklar och möjliggör för vår för-
samling att just vara en kyrka och för-
samling som tjänar er och alla andra i vår 
närhet. Därför uppmanar jag er alla att 
verkligen använda styrelsen, församlings-
möten mm till att utrycka vad ni vill och 
vad ni känner som viktigt, vi är summan av 
alla jag och styrelsen är en del av vi.

Svante  Svensson, styrelseordförande

   

Christer Larsson,  kassör 

Willis Tiger           sekreterare 

Jan Hermansson

Kerstin Neider  

Birgitta Wohlfeil

Hendrik Vare 


