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1. Församlingsföreståndaren
har ordet
1.1 Tillbaka till framtiden
1.1.1 Församlingens tillkomst
Då Wäsby missionsförening, sedermera
Upplands Väsby missionsförsamling, bildades 1895 var en av pionjärerna och eldsjälarna Lovisa Mattsson, eller Sy-Lova
som hon allmänt kallades. Lovisa kom till
tro i 20-årsåldern och blev medlem i en
baptistförsamling i Stockholm. Lovisa och
alla andra som hittat sin tro genom väckelsen, kallades av många för läsare, eftersom bibelläsandet var en viktig del för att
upptäcka vem Gud var och vad Gud egentligen menade.
1800-talets väckelserörelse var också
mycket av en nattvardsrörelse. Läsare från
Väsby åkte med tåget in till Stockholm för
att fira nattvard. Antalet läsare växte och
till slut blev man så många att Lovisa ville
anordna en nattvardsgång i Väsby, för att
folk skulle slippa åka tåg in till Stockholm.
Men han, som skulle leda och tjäna vid
nattvardsfirande, sa att inga andra än baptister fick delta i nattvardsfirande. Lovisa
hade en annan övertygelse. Hon ansåg ”att
ett liv i tro på Guds son var nog för att få
tillträde till nattvardsbordet”. Detta innebar att flera av de i den troende gemenskapen i Väsby uteslöts från baptistförsamlingen i Stockholm. Det var till och med så
illa att missionskassan på 800 kronor hämtades av några personer från församlingen i
Stockholm. Detta medförde ett stort avbräck i framväxten av en församling i Väsby. Men genom kontakter och inspiration
från Immanuelskyrkan i Stockholm blev
det till slut möjligt att starta missionsföreningen 1895. Två år senare invigdes missionshuset i korsningen Björkvallavägen/
Väsbyvägen. Allt detta kan man läsa om i
den jubileumsskrift, som gavs ut i samband
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med församlingens 100-årsjubileum 1995.
Mycket läsvärd skrift.
1.1.2 Ny gemenskap av troende
Mycket vatten har flutit i Väsbyån sedan
dessa dagar. Det, som då skiljde olika samfund åt, är idag inte längre någon vattendelare. Nattvarden splittar idag inte trons folk
utan är tvärtom ett uttryck för gemenskap.
Sedan 2011 är Metodistkyrkan i Sverige,
Svenska Baptistsamfundet och Svenska
Missionskyrkan förenade i Equmeniakyrkan och de gamla samfunden är nerlagda.
Detta innebär att en del av trons folk i Upplands Väsby har hittat tillbaka till det man
ville vara från början, en gemenskap för
allt trons folk från olika samfundssammanhang. Idag är missionsförsamlingen i Upplands Väsby en gemenskap av troende med
bakgrund i olika kyrkliga traditioner och
även från olika delar av världen. Genom att
idag vara en del av Equmenia-kyrkan blir
denna identitet av olikhet i bakgrund och
tradition tydligare. Man kan nästan säga att
genom Equmeniakyrkan har församlingen
hittat hem igen till sina rötter - att vara en
gemenskap för allt trons folk.
1.1.3 Kyrkobygge i framtidstro
1974 stod den nybyggda Missionskyrkan
färdig på Herrgårdsvägen. Det är i år 40 år
sedan stationssamhället Upplands Väsby
hade växt till att bli en nybyggarort. Folk
flyttade in från Sveriges och världens alla
hörn. Kyrkbygget präglades av framtidstro och pionjäranda. Det är denna pionjäranda som skall firas. Tänk att man vågade
satsa. Medlemmarna offrade både mycket
pengar och tid. Kyrkbyggnaden är fin och
många besökare uttrycker sin fascination
av kyrkorummets tilltalande interiör.
Kyrkan öppnar upp sinnet för närhet och
gemenskap. Inga estrader eller bänkar. Allt
är samlat i en sammanhållen, åttkantig
“cirkel”. Men det är pionjärandan som
kommer att bära in i 40 nya år för Mis-
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sionskyrkan på Herrgårdvägen. För det är
på den grunden som missionsförsamlingen
i Upplands Väsby är byggd - att i handling
våga ta steg för att göra budskapet om
Jesus Kristus känt, trott och efterföljt av
människor i Upplands Väsby.

2.1.2 Gudstjänstledare

1.1.4 Bygg trons gemenskap

2.1.3 Bönegrupp

Låt oss i församlingen 2014 fortsätta vandra den vägen och fortsätta bygga en trons
gemenskap för Guds folk från olika traditioner och hörn av världen.
Göran Bondesson

2. Gudstjänst & samlingar

Den aktiva bönegruppen i församlingen
består av 9 personer och det finns behov av
att starta ytterligare en bönegrupp. Det är
något verksamhetsrådet jobbar med. Det är
ju viktigt med ett levande böneliv. Genom
ett konkret böneliv i församlingen blir det
också tydligare vad mycket det finns att
tacka Gud för.

2.1 Gudstjänster och bön

2.2 Stugmöten

Församlingen har under året haft ett varierat gudstjänstliv. Mångfalden av musikinslag sätter naturligtvis sin prägel.

Stugmöten har ordnats under hela året.
Bland annat har det varit stugmöte hos Eva
Anfält, Grafströms och Göran Bondesson.
Under hösten har temat varit Prata Gud.

Pastor och församlingsföreståndare

2.1.1 Sommar och ekumenik
Sommaren inleddes som vanligt med en
ekumenisk gudstjänst i hembygdsparken.
Samarbetet med Pingst- och Hammarby
församling med sammanlysta gudstjänster
har fortsatt under hela året. Under juli ordnades gudstjänsterna tillsammans med
Pingstkyrkan. Vi inbjöds också till kvällsmässor i Hammarby kyrka där även vår
pastor medverkade.
En trädgårdsmässa tillsammans med scout
hade vi i kyrkans trädgård, fikat fick intas
inomhus dock p.g.a. regn.
Under sommaren har det också varit grillkvällar på torsdagarna. Kvällarna har byggt
på gemenskap. Besökare har bland annat
varit församlingsmedlemar och besökare
från språkcafét.
3 torsdagar i juli ordnades Trekaffe i sommartid med sång och musik, högläsning,
andakt och så kaffestunden med tid för
samtal.
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Positivt är att vi har fyllt behoven av mötes
ledare under året. Men det är ett jobb att
hitta gudstjänstledare. Att vara två gudstjänstledare underlättar. Träffar för gudstjänstledare finns inplanerat.

2.3 Församlingshelgen
Församlingshelgen var i år förlagd till
Drakudden den 14-15 september och deltagarna kunde välja om det ville vistas ute
på Drakudden hela helgen med övernattning eller vara med under dagtid.
Drakudden ligger i Bro så det var nära
Upplands Väsby. Församlingslägret var
välbesökt. Det som var mest minnesvärt
enligt utvärderingen var verkstadsgudstjänsten under söndagen.
Församlingslägret var ett bra tillfälle att
lära känna varandra lite mera. Vi hade en
gästföreläsare under helgen - Sara Möller
från Göteborg, som har varit med om att
starta en ny typ av församling Hon berättade bland annat om vittnesbörden.

2.4 Sång och musik
Detta avsnitt till årsberättelsen inskränker
sig till musik som i huvudsak framförs vid
gudstjänster, men även vid specifika
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musikarrangemang för att främja musiklivet i församlingen.
2.4.1 Församlingsmusiker
Församlingen värnar om att erbjuda musik
med och för barn/ungdomar. Till detta får
vi centralt ekonomisk stöd. I vår förra årsberättelse framfördes en önskan att få kontinuitet i ledningen av barnkören med anledning av att omsättningen de senaste åren
varit stor. Vi ser ut att ha fått bönhörelse
genom att en av barnkörens förälder Mats
Frisell - tillika musiker - glädjande nog
tagit på sig den musikaliska ledningen.
Resultaten har inte låtit vänta på sig. Barnkörgruppen sjunger med stort självförtroende.
Antalet organister varierar över tid. Det
finns en kärngrupp om tre organister.
Under en del av året, då församlingen hade
en församlingsmusiker anställd, var antalet
fyra. Antalet är glädjande nog detsamma
även sedan församlingsmusikern sagt upp
sig då Kristina Holm – pensionerad församlingsmusiker – erbjudit sina tjänster.
Under året har de för församlingen kända
körerna Joyful och Sing-Sing sjungit. Den
senare traditionsenligt till första advent.
Joyful sjunger ca. två - tre gånger per år.
Därutöver har Fresta seniorkör med sin
nye ledare Rakel Fridstam medverkat en
gång. Förhoppningsvis återkommer kören
kommande år.
Vid några gudstjänsttillfällen har sångsolisterna Ellen Jernberg och Johanna
Bondesson medverkat. Även manlig sångsolist – vår pastor Göran med gitarr - har
förhöjt gudstjänsten med sång och musik.
2.4.2 Musikfester
Till förmån för församlingens musikverksamhet anordnades två välbesökta musikfester. Vid den första (maj) - Hela kyrkan
sjunger - medverkade barnkören, Kristina
Holm med anhöriga samt Tanya Gamar. Ett
annorlunda inslag vid flygeln var ett fyrhändigt stycke framfört av Kristina och
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Tanya. Den andra musikfesten (november)
fick en annan prägel då insamling gjordes
till drabbade av översvämningskatastrofen
på Filippinerna. Vid detta tillfälle fick de
närvarande stifta bekantskap med en grupp
välsjungande tjejer som är inneboende i
grannhuset till kyrkan. Vi hoppas på ett
fortsatt utbyte!
2.4.3 Gudstjänstmusik
Annan form av musik vid söndagsgudstjänsterna har varit då Stuvsta Stråk med
fioler, cello och basfiol framförde smekande kammarmusik, kontrasterande mot
den kraftfulla, mäktiga musik som framfördes då City Brass med 22 man
ansvarade för musiken en gudstjänst i
november. Tänk att vår kyrka med dess
begränsade yta och volym kan återge så
vacker musik av så vitt skilda instrument
som stråkar och brass.
Latinamerikanska rytmer och egen musik
framfördes en söndag av Jan Hermansson
och sönerna Vitor och Andre vilka nyttjade
instrument, knutna till den sydamerikanska
kontinenten. I midsommartid fick församlingen lyssna till Göran Neider, eufonium,
och Olof Granström vid flygel.
2.4.4 Musik runt julen
Musikåret avslutades med det populära,
välbesökta Luciafirandet där barnkören
som alltid skapar stämning. I sen julnatt
sjöng Annie Börjesson Olofsson och Sonja
Johansson svarade för orgel till unison
sång. För nyårsbönen med sång och gitarr
svarade församlingens barnkörledare/
musiker Mats Frisell tillsammans med
dottern och hennes kompis. Även pastor
Göran medverkade med flöjt och munspel.

2.5 Verksamhetsrådet
Verksamrådet har under 2013 bestått av vår
pastor Göran Bondesson, Nils-Åke Barkefors, Britt-Inger Berggren, Lotta Svensson,
Sune Grafström, Eva Anfält, Ankie Jo-
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hansson - de båda senare organiserade bl a
församlingslägrets praktiska del på ett
förtjänstfullt sätt.
Verksamhetsrådets uppdrag är bland annat
att planera och organisera församlingens
verksamhet: musik, talare, gudstjänstledare, tema. Verksamhetsrådet ska vara
taktisk och operativ i sitt arbetssätt.
Verksamhetsrådet har träffats vid 6 tillfällen under 2013 varav en gång tillsammans
med styrelsen och ungdomsrådet om församlingens inriktningsmål.
Ankie Johansson och Nils-Åke
Barkefors (musik)

3. Omsorg och gemenskap

3.2 Ungdomsarbete via SMU som
nu blivit equmenia
Under året har det skett tre stora nyheter
inom kyrkans ungdomsverksamhet, med
nya namn som equmenia, -scout och UP!
3.2.1 Namnbyte: SMU blev Equmenia
Det första är att vid årets årsmöte antogs
nya stadgar från riksstyrelsen och därmed
bytte vi namn från SMU Upplands Väsby
till equmenia Upplands Väsby som ett steg
i sammanslagningen av de tre kyrkorna.
3.2.2 Equmenia Scout i Upplands Väsby

3.1 Diakonala samtal och
besöksverksamhet.
Ordet Diakoni kan förklaras på flera olika
sätt, här står det för församlingens sociala
arbete. Mycket av det arbetet sker i tysthet
dvs samtal i kyrkan eller vid besök och
speciella själavårdssamtal som sker under
tystnadsplikt. Besöksverksamheten utförs
av medlemmar och sådana besök kan bli
ganska många under ett år och vi ser hur
behovet av mänsklig kontakt och en pratstund växer både i församlingen och i
samhället för övrigt. Den diakonala tjänsten i församlingen innefattar också
mycket annat, t ex människor som behöver
hjälp med praktiska saker för att få livet att
fungera. Vi är tacksamma för alla som här
gör en insats och ger av sina tillgångar och
erfarenheter till människor med olika behov. Inte minst är vi tacksamma för dom
som ställer upp med sina bilar och kör
människor som annars skulle ha svårt att
komma till olika samlingar och gudstjänster. Tjänsterna är mångahanda men
Herren är en och den samme.
Vi som ingått i diakonigruppen förutom
pastor Göran Bondesson är Margareta
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Bonnevier, Lillemor Dahlgren, Britt Kjellberg och undertecknad.
Britt-Inger Berggren

Som ett led i namnbytet av hela riksorganisationen har även SMU scout bytt namn
till equmeniascout. När våra scouter bytte
namn skedde det i samband med höstens
scoutinvigning som blev en stor festlighet
med sång och glasskalas.
Under året som gått har vi som mesta varit
25 inskrivna scouter men antalet deltagare
på en vanlig scoutkväll har varit mellan 1015. Programmet har innehållit många olika
aktiviteter som t.ex. tälja, elda, filmvisning, TV-spel och detektivarbete.
Scouterna har också kunnat vara med på en
hajk per termin och i juni deltog en grupp
scouter på ett läger vid Koviken på Lovön
Under hösten arbetade vi väldigt medvetet
med att anamma det nya som kommit i
samband med omvandlingen från SMU till
Equmenia. Detta har för scouterna inneburit en fest för att fira det nya namnet, nya
märken till scoutskjortorna och framför allt
att bönen Käre Far i himlen bytts ut mot
Livets Gud.
Utöver den gemensamma bönen så har de
avslutande andakterna innehållit berättelser om Jesus och liknelser av Jesus.
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Vi tackar Gud för det gångna året och ber
om hans beskydd över våra scouter.
Scoutledarna genom Henrik Isaksson
3.2.3 Ungdomsprojektet UP
Under året har även ett nytt ungdomsprojekt startats som fått namnet UP! (Understanding & Peace). Tanken är att ta vara på
de ungdomar som konfirmerats i vår kyrka
tidigare och engagera dem i frågor om
fred- och rättvisearbete. Som en start på
projektet anordnades en resa till Litauen,
där ungdomarna besökte ett barnhem och
träffade ungdomar från vår systerförsamling på plats. Hösten har gått vidare med
träffar kring olika teman och projektet
kommer att avslutas med en resa till Israel
och Palestina under 2014.
3.2.4 Barnsång och arrangemang
Annars har den vanliga verksamheten rullat på med våra musikverksamheter i barnkören och musikleken. Barnkören har haft
flera framträdanden under året med bland
annat Valborg och till Lucia utgjorde de
större delen av Luciatåget.
Simon Jernberg,
equmenia ordförande

3.3 Tisdagsträffar för daglediga
Leva livet - hela livet, det är väl det som
tisdagsträffarna vill stimulera oss till. I
Britt Sandbergs anförande omkring detta
ämne, poängterade hon vikten av att vi är
aktiva i både benen och i huvudet. Detta
fick vi verkligen belägg för av Ole Moe
som aktiverade oss med RGRM-metoden,
dvs Rytm, Glädje, Rörelse, Musik. Genom
att använda dessa fyra sätt så stimulerar vi
det viktiga arbetet mellan hjärnhalvorna.
Med sång genom livet berättade och sjöng
Ulla-Britt Neider, ackompanjerad av
Gullan Persson. Ett par kända sångare som
Einar Ekberg och Nils F. Nygren har vi
bekantats med av Stefan Andersson och
Bengt Vinrot. Ton-åringarna från Tumba
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tog oss med i programmet Från läsarsång
till Ellington.
Utanför Sveriges gränser har Ingegerd och
Börja Karlsson, genom berättelse och
bilder, fört oss till Samarkand i Uzbekistan och Lena Lönnkvist har berättat om att
vara Följeslagare på Västbanken.
Vårt vardagsliv är också intressant. Stefan
Sjöblom, som är häktespastor, har genom
egna visor och tankar gett oss en inblick i
hur livet är på häktet.
Christina Grafström har berättat om sitt
arbete med organisations- och arbetsmiljöfrågor och Simon Jernberg återgav
barnhemsbarnens glädje i Litauen över
ungdomsprojektets besök där och deras
enkla gåvor.
Som vanligt samarbetar vi en gång i månaden med Pingstkyrkan. Året inleds alltid
med julgröt, denna gång i Missionskyrkan, då Bengt Kindbom berättade om
människor han mött. Vårterminen avslutas
med en gemensam bussutflykt. Årets resa
gick till Gustafsberg, där vi besökte
Porslinsmuseet och efter en rundtur på
öarna, avslutades dagen med andakt och
gott kaffe i Vaxholms missionskyrka.
Ja, visst vill vi Leva livet - hela livet, så
därför fortsätter vi tisdagsträffarna med
nya intressanta samlingar 2014.
Marianne Svensson

3.4 Internationella gruppen
Internationella gruppen har församlingens
uppdrag att, tillsammans med Diakonia
eller motsvarande samarbetspartners, disponera Missionskyrkans andel av överskottet från Second-hand-butiken Skopan.
Där arbetar drygt 25 personer som
”skriver” sina inarbetade timmar på
Missionskyrkans konto. Alltså även en hel
del som inte tillhör församlingen men som
vill stötta våra olika projekt .
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3.4.1 Kenya
Under 2013 har naturligtvis samarbetet
med Mulli Children´s Family i Kenya
(MCF) fortsatt bl. a med hjälp till de extra
kostnader som uppkommit på grund av att
en del av ungdomarna nu fortsätter sina
studier vid högskolan och därför måste få
stöd till kostnader som uppstår för boende
på annan plats. Till jul utbetalades liksom
tidigare år 25 000 kr för MCF: s julfirande - gåvor till barnen mm.
3.4.2 Vatten för alla
Tillsammans med NCCK (National Council of Churches of Kenya), Diakonia och
Atlas Copcos personalförening har Missionskyrkan fortsatt projektet Vatten för
alla och i år satsat 100 000 kr. Vi har även
satsat på ett filmprojekt som innebär att
Vitor och Andreas Hermansson varit nere i
Kenya och filmat vattenprojektet och även
besökt och filmat både i Ndalani och Yatta.
Dessa filmer har visats vid olika tillfällen
under hösten och framför allt vid den Internationella gruppens gudstjänst på tretondagen. Alla som sett filmerna har uttalat
sin tacksamhet över att så påtagligt få ta
del av det som bidragen leder till.
3.4.3 Filippinerna
Under året har en hel del av våra pengar
och framför allt engagemang använts till
stöd till Filippinerna som drabbats av stora
översvämningar som uppkom i samband
med tyfonen Haiyan. Den 16 november
hölls en Musikfest i Missionskyrkan.
Under kvällen insamlades 9 500 kronor
och tillsammans med 40 500 kronor från
Skopan-kontot kunde församlingen via
Diakonia skicka 50 000 kronor till vår
kontaktperson pastor Rudi Bernal.
Genom honom har vi direktkanal in till de
områden som bäst behöver hjälp och vi har
dessutom senare skickat 25 000 kronor
som Rudi har vidareförmedlat. Vi har nyligen fått rapporter om hur fantastiskt alla
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hjälpts åt och hur de strävar vidare trots
enorma svårigheter.
3.4.4 Litauen
Samarbetet med ett barnhem i Litauen har
fortgått under året och vår ungdomsgrupp
UP har i vårt Församlingsblad beskrivit
sina upplevelser i samband med sitt besök
där. Vi har med 5 000 kronor stöttat denna
resa och från Skopan har skickats 19 kartonger med kläder och andra saker till
deras secondhandbutik i Birzai.
3.4.5 Ungdomsprojektet UP
Från Skopan-kontot har 30 000 kronor
reserverats för UP:s resa till Israel/Palestina som kommer att äga rum under våren
2014 (se sid 5).
3.4.6 Burma
Från Diakonia kom en förfrågan om vi
kunde ge bidrag till Burma ”katastrofhjälp”. Gäller återuppbyggnad i Norra
Thailand för flyktingar från Burma. Vi
lovade 50 000 kronor.
3.4.7 Väsby mot Våld
Även under 2013 har ungdomar ur föreningen Väsby mot Våld arbetat på Skopan
och skrivit sina timmar på Missionskyrkan
och på så sätt samlat pengar till sina olika
projekt inom kommunen.
3.4.8 Second-handbutiken Skopan
Arbetet på Skopan har kommit att betyda
mycket för många människor, inte bara i
vårt land utan över hela världen. Vi gläds
åt Väsbybornas generositet och köpglädje,
men känner också att det ofta blir till välsignelse och glädje för många människor
här hemma när de strosar runt på Skopan
eller sitter ner med en kopp kaffe och
lussebulle eller semla på caféet. Våra ekumeniska kontakter har fördjupats och även
samarbetet med Lions har känts berikande.
För många är detta något som man värnar
om!

Omsorg och gemenskap
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Internationella gruppen har under året bestått av Leo Liljengren, Britt-Inger Berggren, Britt Kjellberg, Vitor Hermansson
och undertecknad.
Kerstin Neider

3.5 Språkkaféet
Under året har vi fortsatt med språkkaféet
för invandrare i samarbete med Svenska för
invandrare (Sfi). Det känns som om vi har
hittat ett bra koncept för detta.
Fika, kort information kring något ämne,
sedan samtal i små grupper. Under hösten
har vi också hjälpt till med ”läxläsning” för
dem som så önskade. Flera av våra besökare hittar jobb och går vidare i sina studier, vilket känns riktigt och bra. Några av
kvinnorna väntade barn i våras och har
kommit tillbaka med sina bedårande små
bebisar till glädje för inte minst en av våra
allra trognaste deltagare – lilla Isabella
Rönnblad.
Vårterminen avslutade vi med en uppskattad utflykt till Edssjön och under sommaren ordnades ett par grillkvällar med varierande antal besökare. Höstterminen slutade
med att vi bjöd på ett mycket fint julbord,
pepparkaksbak mm .
Vi upplever att våra besökare mest av allt
uppskattar kontakten med oss svenskar
och att tala svenska med oss. Jag tror att
jag talar för alla oss svenskar, som brukar
vara på språkkaféet, att möten med nya
människor från andra länder och olika
kulturer är värdefulla och givande för oss.
Birgitta Wohlfeil

3.6 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
dags att dra igång.
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Även i år fanns det en samling med erbjudanden/tjänster som några skänkt och man
sedan kunde lämna ett bud på. Exempel på
detta var VM fotbollskväll med mat och
musik i kyrkan, grillkväll, stadsvandring i
Gamla stan, afternoon tea m.m. Hoppas ni
tog chansen att boka något av utbuden!
Nytt för i år var möjligheten att betala med
kort, en kortläsare var införskaffad till kyrkan, man betalade med kort hos kassören
och fick upptryckta ”låtsassedlar” som bevis att handla för.
Karin Hagengran hade i år tillverkat sitt
33:e !! pepparkakshus och troligen det sista
stora huset till Julmarknaden.
Alla, som kommenterade husen, sa att
vinst nr 2 var lagom. De små husen har
visst en strykande åtgång, det blir alltså
pepparkakor nästa år men i förminskad
skala. Pepparkakshjärtan med namn blev
44 st i år!
Vid adventsstunden bjöds på härlig sång av
Missionskyrkans egen barnkör och solister
under ledning av Mats Frisell.
Kökskommittèn hade fått några nya entusiastiska medlemmar som planerade (med
stöd av tidigare rutinerad personal ), handlade, tillverkade, dukade och såg till att
många bidrog till serveringen med både
bakverk och arbetsinsats på plats.
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

4. Annonsering
Församlingens verksamhet annonseras
externt både via skrift och Internet.
Månadens gudstjänstprogram framgår av
affisch utanför Kulturhuset, på Second-
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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
Församlingens egen tidning, Det händer,
har som vanligt utkommit med 4 nummer
under året. Arbetet sköts av en 6 man stark
kommitté bestående av: Göran Bondesson,
Göran Neider, Torbjörn Lundberg, Vitor
Hermansson, Monica Tiger och Sofia
Svensson (Monica och Sofia är våra
senaste och produktiva tillskott). Varje
nummer ges ut i ungefär 220 exemplar och
finns även på t ex Skopan.
Den utan tvekan flitigaste skribenten är
Göran Bondesson. Förutom sin stående
sida, ”Pastorn har ordet” så sammanställer
han också programmet, ”Vad händer i kyrkan” och oftast har han ett finger med i
ytterligare en eller två artiklar. För att få
ihop de 20 sidor som ett församlingsblad
består av, så måste det till fler duktiga stilister. Alla i kommittén skriver egna artiklar, intervjuar och bidrar med bilder. Det är
alltså en i högsta grad arbetande kommitté
som lägger grunden till ett fylligt nummer.
Men vi har också många i församlingen
som hjälper till. Jag tänker speciellt på
Kerstin Neider som skrivit om SMUs
ledarutbildningsdag och om en konsert
med Perla, Simon Jernberg om sin resa till
Israel/Palestina, praktiken på Diakonia,
besöket i Litauen och festen när SMU blev
equmenia, Karin M Isaksson om boken
”Bortom bekvämligheten”, Henrik Isaksson, som var på Ekumeniakyrkans konReviderad 2014-01-28

ferens, Gunther & Birgitta Wohlfeil som
skrev om tisdagsgruppens resa till porslinsmuseet i Gustavsberg och om församlingslägret, Britt-Inger Berggren som skrev om
sommarens 3-kaffe och Britt Kjellberg som
håller reda på våra födelsedagar
Vi får inte heller glömma Nina Neider och
Christina Grafström som skriver i egenskap av ordförande i equmenia och församlingen.
Det är alltid lika spännande att se hur tidningen växer fram under våra redaktionsmöten. Idéer bollas, några förkastas andra
blir till intressanta uppslag. Göran Neider
är kommitténs ordförande och leder arbetet
från ett tomt blad till ett 20-sidigt nummer.
Sammanställning, layout och tryckning på
FOIs tryckeri tar sedan en vecka och till
söndagens gudstjänst står den där, lådan
med de nya församlingsbladen.
Torbjörn Lundberg för redaktionen

5. Förvaltning
5.1 Församlingsboken
Församlingen består vid 2013 års utgång
av 139 medlemmar. Under året har en ny
medlem hälsats välkommen på bekännelse:
• Enni Herrgård
Tre medlemmar har under året fått hembud
•Tore Améen
•Märta Ohlsson
•Ingvar Nylén
Vi tackar Gud för allt som Tore, Märta och
Ingvar har betytt för vår församling.
En medlem har begärt utträde ur församlingen: Emelie Bohlin
Göran Bondesson
församlingsföreståndare

5.2 Fastighetsrådet
Fastighetsrådet har under verksamhetsåret
ägnat sig åt löpande reparationer och fas-
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tighetsunderhåll. Exempel på aktiviteter är
upprustning av utemöbler utanför scoutvillan, lagning av läcka i diskmaskinen,
tätning av dörr till scoutvillan och påbörjande av åtgärder för förhinder av regnvatten att komma in från området i villans
balkong.
Lördag den 26 oktober anordnades en
städdag av utemiljön runt kyrkan. Förutom lövkrattning och slyrensning klipptes
all rosenhäck och rosenbuskar ner samt
plantering av lökar och rensning av sticklingar och sly i rabatterna. Mer än 25 personer deltog och bidrog till den positiva
stämningen och en trevlig samvaro.
Den 20 oktober nåddes vi av dödsbudet att
Ingvar Nylén, en trotjänare inom Fastighetsrådet, hade avlidit. Vi tackar Gud för
vad Ingvar har betytt för Upplands Väsby
Missionsförsamling, Fastighetsrådet, släkt
och vänner. För fastighetsrådet,
Willis Tiger

5.3 Uthyrning
Ännu ett år har gått med uthyrning av kyrkans lokaler till kommun, privata företag,
körer och privatpersoner. Även detta år har
det varit utbildning, konserter, seminarier,
körövningar, privata sammankomster och
gudstjänster. Nytt sedan december 2013 är
att S:ta Marias Antiokiska Ortodoxa kyrka
i Sverige, som har en församling i Södertälje firar gudstjänst varannan lördag i vår
kyrka. De kommer att i första hand göra
det till sommaren, men med den förhoppningen att samarbetet kommer att fortsätta.
Den ortodoxa kyrkan har många medlemmar, som är bosatta i Upplands Väsby.
Resultatet för uthyrningsverksamheten
2013 blev 22 905 kronor kr exklusive Viktväktarna, vilket är mycket mindre jämfört
med de senaste tre åren. Vi får hoppas att
resultatet blir bättre kommande år. De intäkter som tillförs församlingskassan genom uthyrning av kyrkans lokaler behövs,
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men vi får inte glömma bort att de finns
andra värden att uppskatta genom de människor vi träffar.
Till sist vill jag än en gång påminna om att
arbetet med uthyrning endast kan ske
genom gott samarbete och den positiva syn
på uthyrning som församlingen visar.
Britt Kjellberg

5.4 Styrelsens berättelse
Under 2013 har styrelsen bestått av Christina Grafström (ordförande), Hendrik Vare
(vice ordförande), Christer Larsson (kassör), Willis Tiger (sekreterare) och ledamöterna Britt-Marie Hallén, Karin Isaksson och Kerstin Neider.
5.4.1 Mötesform och frågor
Under året har vi fortsatt ha gemensamma
möten tillsammans med ungdomsrådet
(UR). Fem av församlingsstyrelsens ledamöter fortsätter vara medlemmar i UR:s
styrelse. Ungdomsrådet inleder med sina
frågor och när de avslutar samt lämnar
mötet tar församlingens styrelsemöte vid.
Mötesformen är ett bra sätt att integrera
barn- och ungdomsfrågorna i församlingen. Det ger även styrelse och pastor en
helhetssyn.
Styrelsearbetet består av både praktiska/
kortsiktiga frågor och mer långsiktiga/
övergripande frågor. Det kan röra allt från
att planera in städdagar till att diskutera hur
vi kan samverka med andra, till exempel
Svenska kyrkan. För att kunna hantera en
församlings verksamhet så är det nödvändigt att ägna en hel del tid till fastighetsoch verksamhetsfrågor men även att lyfta
blicken och se mot horisonten.
Styrelsen bjöd i början av hösten in verksamhetsrådet för en gemensam diskussion
runt fördelning av uppgifter mellan respektive forum samt hur vi tillsammans kan
blicka framåt. Vi beslutade att inleda varje
verksamhetsår med en gemensam dag för
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att få bättre överblick av året och kunna
vara mer strategiska.
5.4.2 Församlingsmöten & samarbeten
För att församlingsmedlemmarna ska kunna hålla sig informerade om viktiga frågor
och få möjlighet att komma med synpunkter till styrelsen så har vi vid några tillfällen församlingsmöten efter gudstjänsten.
På första församlingsmötet beslutade vi att
fortsätta verka för ett samarbetsavtal med
Svenska kyrkan, Hammarby församling.
Styrelsen besökte kyrkorådet i Hammarby
församling för att starta upp detta arbete. I
och med att Equmeniakyrkan bildats så
finns inte längre några centrala avtal, vilket
innebär att vi får avvakta med samarbetsavtalet. Samarbetet fortgår ändå. Under
sommarmånaderna fortsatte vi samarbeta
med Pingstkyrkan runt gemensamma gudstjänster. Vi har även utökat detta samarbete
till gemensamma gudstjänster under julens
ledigheter, vilket varit både uppskattat och
välbesökt. Samarbetet med medlemmar i
Pingstkyrkan pågår även inom andra områden.
Under hösten firade också en av våra yngre
grannförsamlingar i Järfälla 100 år. Styrelsen var representerade där och det blev ett
tillfälle till att manifestera att vi är många,
som tror, både i Stockholm och resten av
Sverige. Vi har tillsammans pratat om att
ha ett vidare utbyte mellan oss i form av
gemensamma ordförande- och pastorsträffar för att utbyta erfarenheter.
5.4.3 Reflektion kring vår tro
Styrelsen har också infört en reflektionsstund i slutet av varje församlingsmöte där
vi byter erfarenheter runt en frågeställning
knuten till predikan. Detta för att använda
de tillfällen vi träffas för utbyte i vår gemensamma tro. Det ger oss tillfällen att
Tala Gud, vilket var ett tema för den församlingshelg, som verksamhetsrådet arrangerade på Drakudden, som uppstart efter
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sommaren. Församlingshelgen var uppskattad - särskilt verkstadsgudstjänsten,
som blev en stark upplevelse för många.
Under året har styrelsen också anordnat två
städdagar, som blev välbesökta av både
gamla och unga. Vi märker i styrelsen att
det ger mycken energi till hela församlingen att vara många, som tillsammans utför praktiska sysslor. Det blir både enklare
och går fortare.
Vi är också tacksamma för att det fortfarande är möjligt att bedriva barnkör och
barnleksverksamhet, vilket är mycket uppskattat av deltagarna och församlingen.
5.4.4 Kortläsare och projektor
En annan viktig fråga, som styrelsen fick
förtroende från församlingsmötet att arbeta
vidare med, var en kortläsare för möjlighet
att ge kollekt och betala med kort. Till julmarknaden var den installerad och visade
sig överträffa våra förväntningar då den
blev efterfrågad av gammal som ung och
bidrog till ett rekordår.
Annat, som styrelsen genomfört, är att det
numera finns ekonomistaplar på anslagstavlan där vi kan följa budgeterad kollekt
och jämföra med vad vi samlar in.
Styrelsen har ordnat en större och rymligare psalmtavla. Nattvardsordningen
finns numera i tryckt form.
På årsmötet kommer ni att kunna se den
nya PC projektorn som nu är installerad.
Då jag blev vald till ordförande 2013 så
uppmanade jag er att be för pastor och
styrelse. Ett stort tack till församlingen
som burit oss med sina böner och visat
stort engagemang under året!
Ett stort tack även till en intresserad och
engagerad styrelse!
Christina Grafström
Ordförande i Upplands Väsby
Missionsförsamling

.
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