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1.  Församlingsföreståndaren 
har ordet

1.1  En kyrka som gör skillnad

Ännu ett år har gått och det är dags att göra 
bokslut över verksamhetsåret 2014. Det är 
mycket som händer under ett år i kyrkan. 
Gudstjänster, scouter, barnmusik, språk-
café, tisdagsträffar m.m. Utöver detta så är 
kyrkan också till glädje för de som på olika 
sätt utnyttjar och hyr kyrkan.

1.1.1  Språköverskridande

Under detta år har Sankt Johannes av 
Damaskus Antiokiska Ortodoxa För-
samling i Sverige funnit sig tillrätta som 
hyresgäster i kyrkan. De har under året 
firat gudstjänst varannan lördag men från 
och med januari 2015 firar de gudstjänst på 
söndagseftermiddagar. Gudstjänstspråket 
är arabiska. Söndagen den 9 november 
firades gudstjänst gemensamt med böner, 
predikan och bibelläsning på både svenska 
och arabiska.

Under en vecka är det flera hundra perso-
ner som går in och ut genom kyrkportarna. 
De pionjärer som för 40 år sedan byggde 
kyrkan kan fortsatt glädja sig åt att Mis-
sionskyrkan i Upplands Väsby är till glädje 
och välsignelse för många. 

Församlingen får också vara med att göra 
skillnad för människor. Svenska tränas på 
språkcaféet, ensamheten bryts i gemenskap 
kring kaffet på tisdagsträffen, barn och 
unga får utvecklas genom sång, scout och 
ungdomsprojekt, nya insikter ges genom 
delande av Guds ord i gudstjänst och bibel-
studium, och i gemenskapen mellan män-
niskor får glädje och bekymmer delas i 
samtal och bön. 

1.1.2  Kraft i civilsamhället 

Församlingen är också en kraft i civilsam-
hället i Upplands Väsby. Det finns en stor 
utvecklingspotential i detta. I Upplands 

Väsby behöver alla krafter hjälpas åt och 
kontakterna med kommunen och politi-
kerna är viktiga. Under två söndagar innan 
valet inbjöds lokala politiker till gudstjänst 
och kyrkkaffe för att svara på frågor och 
dela sin syn på hur Upplands Väsby ska 
utvecklas. Missionskyrkan vill vara en 
levande kraft i den utvecklingen. 

1.1.3  Gemenskap

Det finns också i församlingen en skön och 
levande kraft att samlas och göra roliga 
saker på ett festligt och trevligt sätt. 
Kyrkobyggnadens 40-årsjubileumsfest är 
ett exempel på det. Men även sommarens 
fotbollsfest, valborgsfirande och julmark-
nad är också exempel på att kyrkan också 
är en plats där man får känna arbetsgemen-
skap, skratta och ha roligt.

1.1.4  Utmaningar

Det finns många utmaningar för försam-
lingen. Det vet vi alla. Aktiva medlemmar 
blir äldre, kyrkans fastighet blir äldre och 
behöver mer och mer underhåll, nya ledare 
behövs m.m.. Men när man tittar tillbaka 
och gör bokslut över året som gått så är det 
inga jättestora moln av utmaningar som 
skymmer solen. Utmaningarna liknar 
egentligen mer så kallade stackmoln och 
vackert-väder-moln, men om de får 
klumpa ihop sig så kan det lätt utvecklas 
till oväder. Guds nåd fortsätter att som 
solen skina över församlingen. Den vik-
tigaste skatten att vårda och bära med sig 
in i framtiden är känslan och erfarenheten 
av att församlingen är en plats som gör 
skillnad för människor. En gemenskap med 
bland annat arbetsglädje, omsorg, skratt, 
insikt och Guds närvaro. Om du inte 
förstår vad som menas, kom i så fall med 
på ett språkcafé där vi spontandansar 
ringlek eller på barnkören när barnen 
avslutar med bönen Käre Far runt 
ljusbäraren. 



Verksamhetsberättelse för år 2014, Upplands-Väsby Missionsförsamling

  Reviderad 2015-01-26 Gudstjänst & samlingar 2   (12) 

1.1.5  Be och tacka Gud

Missionskyrkan i Upplands Väsby är en 
plats som gör skillnad i människors liv. 

  Paulus skriver i Filipperbrevet 4:4-7
Gläd er alltid i Herren. Än en gång 
vill jag säga: gläd er. Låt alla män-
niskor se hur fördragsamma ni är. 
Gör er inga bekymmer, utan när ni 
åkallar och ber, tacka då Gud och 
låt honom få veta alla era önsk-  
ningar. Då skall Guds frid, som är 
mera värd än allt vi tänker, ge era 
hjärtan och era tankar skydd i Kris-
tus Jesus.  

 Göran Bondesson
Pastor och församlingsföreståndare  

2.  Gudstjänst & samlingar

2.1  Gudstjänster och bön

Församlingen har som vanligt haft ett 
varierande gudstjänstliv. Många gästpredi-
kanter har återvänt till vår kyrka under 
året.

Det här året har vi haft flera musikguds-
tjänster med inslag av musikanter och 
körer t.ex. vår egen barnkör, Joyful och 
Sing-Sing (för att bara nämna några). 

En trädgårdsgudstjänst med scout hölls i 
maj. Församling, scouter och scoutföräld-
rar samlades för att fira gudstjänst tillsam-
mans under träden i trädgården. Strålande 
sol detta år.

2.1.1  Sommar och ekumenik

Under sommaren hade ansvarsgrupperna 
gemensamt ansvar för gudstjänstlivet i vår 
församling.

Gudstjänsterna var samlysta med Pingst-
församlingen  och vi turades om att 
ansvara för gudstjänsterna. Temat under 
sommaren var salighetsprisningarna.

Under sommaren inbjöds vi också till 
kvällsmässor i Hammarby kyrka.

Grillkvällar på torsdagarna under som-
maren har det också varit i år liksom i fjol. 
Kvällarna bygger på gemenskap. Besö-
karna har bland annat varit församlings-
medlemmar och besökare från språkcafét. 
Sammankomsterna har varit välbesökta.

Under 6 torsdagar under sommaren 
ordnades trekaffe i sommartid. Välbesökt 
arrangemang med kaffe, gemenskap och 
ett enkelt program. Varje samling avsluta-
des med en kort andakt. Samlingarna be-
söktes av 15-25 deltagare. Tre-kaffet har 
ett stort behov att fylla för dem som är 
hemma på sommaren, och som inte orkar 
eller har någonstans att åka.

2.1.2  Politker och arabisk församling

Eftersom det var valår så var våra lokal-
politiker inbjudna till gudstjänster. Vid  
efterföljande frågestund vid kyrkfikat upp-
stod intressanta dialoger med avspända 
politiker.

Den 9 november firade vi gudstjänst på 
både svenska och arabiska tillsammans 
med den ortodoxa församlingen St. Johan-
nes av Damaskus, som hyr vår kyrksal för 
egna gudstänster. Temat var samhälls-
ansvar. Gudstjänsten var välbesökt.

2.1.3  Kyrkobyggnaden 40 år

Första advent blev en jubileumsgudstjänst 
där vi firade att kyrkobyggnaden invigdes 
för 40 år sedan. Jenny Dobers, regional 
kyrkoledare, predikade och gäster från 
andra församlingar närvarade. Efter guds-
tjänsten fick vi  höra olika hälsningar från 
andra församlingar. Ett bildspel, om hur 
kyrkan växte fram, spelades upp under 
kyrkfikat. Tårta serverades dagen till ära.

2.1.4  Gudstjänstledare

Många har återigen ställt upp på ett mycket 
fint sätt att vara gudstjänstledare och kul 
att nya har kommit till gruppen. Glöm inte 
att också visa gudstjänsledarna  uppskatt-
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ning eftersom rollen är både utsatt och ut-
lämnande.   

I början på året hade vi en samling där vi 
diskuterade gudstjänstens struktur, t ex att 
komma ihåg viktiga samhälls/världshän-
delser i förbönen, innesluta gåvor via giro/
kortläsare, bön för kollekt, mm.

2.1.5  Bönegrupp

Den aktiva bönegruppen i församlingen 
består av 9 personer. De träffas ungefär var 
14:e dag. Här diskuterar, sjunger, ber de 
tillsammans och delar med sig och stöttar 
varandra i samtal.  Många är tacksägel-
serna men också förbönerna. Det är viktigt 
med ett aktivt böneliv. Genom ett konkret 
böneliv i församlingen blir det också tyd-
ligt vad mycket det finns att tacka Gud för.

2.2  Församlingshelgen

Årets församlingsläger var som föregående 
år  förlagt på Drakudden i Upplands-Bro. 
Det blev till slut 28 personer som deltog en 
eller två dagar under helgen 30-31 augusti.

Syftet var att utveckla församlingens ge-
menskap och att lära känna varandra lite 
bättre. Programmet innehöll lära känna- 
övningar, diskussioner, tipspromenad, 
grillning och gemensamma måltider. På 
söndagen var det olika aktivitetsgrupper 
som gemensamt skapade söndagens 
gudstjänst genom att ansvara för olika 
teman som lovsång, bön, nattvardsbordet 
och musik.

2.3  Alpha- och Betakurser

Alphakurs är en introduktionskurs i kristen 
tro. Under våren startade en Alphakurs i 
församlingen med 12 deltagare. Vilket 
glädjeämne. De träffades under 10 tisdags-
kvällar. Kvällen inleddes med gemensam 
måltid, en soppa. Därefter följde en före-
läsning om kvällens tema och efterföljande 
diskussioner i mindre grupper. En lördag 
samlades gruppen för att prata om Den 
helige Anden.  

I januari 2015 har Alpha gruppen vuxit till 
en Alpha och en Beta kurs med samman-
lagt 14 deltagare.

2.4  Sång och musik

I många av söndagsgudstjänsterna har det 
kristna budskapet utöver predikan även 
förmedlats genom musik. 

2.4.1  Musikgrupper i gudstjänsten

Kören Collegium Cantorum (från Täby) 
med sångsolisten Baiba Veismane från 
Lettland gästade oss vid gudstjänsten i 
maj. Bland annat framfördes då Ave Maria. 
Den sången mottogs med andäktig, tack-
sam tystnad. Därtill medverkade Jan 
Hoppe med pianomusik.

Barnkören har medverkat vid två gudstjän-
ster. Dels gudstjänst för alla åldrar i april 
och dels tillsammans med Joyful i oktober. 
Det var mycket uppskattat och bör följas 
upp vid fler gudstjänster! 

Joyful har medverkat vid flera gudstjänster. 
Bl.a. framfördes i maj en minnesvärd 
gospelmässa med nattvard. 

Kören Sing-Sing sjöng både välkända och 
nya sånger vid första advent.

2.4.2  Organister

Det är glädjande att även detta år har den 
unisona sången vid söndagens gudstjänster 
kunnat stödjas med orgelspel. Fyra orga-
nister delar på uppgiften och vid två till-
fällen har även Tanja Gamar medverkat. 
Tillsammans har de stärkt gudstjänstbe-
sökarna till att delta i och få sånger och 
psalmer att lyfta. 

2.4.3  Solister

Det är upplyftande att som gudstjänstdel-
tagare då och då få lyssna till solister och 
grupper som ställer sina gåvor till för-
fogande. Under året  har bl.a. Johanna 
Bondesson, Ellen Jernberg och Lena 
Wohlfeil sjungit solo. Pastor Göran har 
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utöver predikan frikostigt såväl sjungit 
som använt gitarren. Jan Hermanssons 
sång och egen musik är mycket uppskattad 
men förekommer alltför sparsamt. En fin-
stämd kombination - vilken borde bli 
tradition - är Olof Granström flygel och 
Göran Neider eufonium. Ytterligare två 
blåsmusiker har medverkat i gudstjänster - 
Joakim Wohlfeil med trumpet och Birthe 
Wetter med saxofon och klarinett. 

2.4.4  Speciella musiktillfällen 

Fjärde advent genomfördes en välbesökt 
ekumenisk Önskepsalmgudstjänst i 
Vilunda kyrkan där vi själva fått önska och 
sedan sjunga 15 av julens favoritpsalmer.

Ett musikcafé genomfördes i maj med 
elever från musiklinjen på Solviks folk-
högskola och där ungdomsgruppen Under-
standing & Peace berättade om sin resa till 
Israel.

En månghövdad barnkör uppfyllde den 
förväntan av stämning och högtid som 
alltid förknippas med Luciafirande. 

I sen julnatt hölls en gudstjänst tillsam-
mans med pingstförsamlingen. Johanna 
Bondesson sjöng och Kristina Holm 
svarade för orgelmusiken. I Adams julsång 
O Helga Natt deltog församlingen i 
omkvädet. 

Året avslutades med nyårsbön - även den 
tillsammans med pingstförsamlingen - som 
hölls av Britt-Inger Berggren och för 
musiken svarade Tanja Gamar.

2.4.5  Framtid

Under året har en musikgrupp bildats som 
skall söka forma en mix av musik som 
svarar mot  församlingens budskap och 
församlingens förväntningar.  

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

2.5  Verksamhetsrådet

Verksamhetsrådet har under 2014 bestått 
av vår pastor Göran Bondesson, Nils-Åke 
Barkefors, Britt-Inger Berggren, Lotta 
Svensson, Sune Grafström, Eva Anfält och 
Ankie Johansson

Uppdraget är bland annat att planera och 
organisera församlingens verksamhet, 
musik, talare, gudstjänstledare, teman. 
Verksamhetsrådet ska vara taktiskt och 
operativ i sitt arbetssätt. Rådet har träffats 
vid 6 tillfällen varav ett tillsammans med 
styrelsen och ungdomsrådet (UR).

Ankie Johansson och Nils-Åke 
Barkefors (musik)

3.  Omsorg och gemenskap

3.1  Diakonala samtal och 
besöksverksamhet.

Jag har bott på samma adress i fjorton år, 
för några veckor sedan åkte jag i hissen  
tillsammans med en man jag pratat med 
många gånger. Han såg på mig och sa: vi 
har pratat och mötts många gånger men jag 
vet inte vad du heter. Jag sa mitt namn och 
han fortsatte, jag vet att du har något med 
Missionskyrkan att göra och jag fick berät-
ta något om det, innan hissen stannande på 
källarplanet och vi gick var och en åt sitt 
håll.

Det är väl på liknande sätt de flesta lever i 
vårt samhälle idag, man ses i hissen eller 
trappuppgången och säger hej och möjligt-
vis något om vädret.

Mer än någonsin behövs platser och en 
möjlighet att mötas och dela livet på ett 
djupare plan.

Omsorg och möten mellan människor är 
alltid viktiga, särskilt gäller det människor, 
unga och äldre, som inte mår bra av olika 
anledningar.
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3.1.1  Vad kan vi som kyrka göra?

Under året som gått har en omsorgsgrupp 
träffats fyra gånger för att samtala om de 
behov vi sett finns i församlingen och i 
dess vänkrets. Det är oftast äldre som inte 
längre orka vara lika aktiva som tidigare 
och som uppskattar ett besök. Vi försöker 
att fördela besöken efter bästa förmåga.

Samtal  och enskild själavård, där tystnads-
plikten är självskriven, sker men det kan 
också vara skönt, när man ofta sitter 
ensam, att få någon att prata med.

Omsorgslistan kan göras lång och diakonin 
är hela församlingens uppgift men vi, som 
under året utgjort omsorgsgruppen, har 
efter bästa förmåga försökt både att för-
medla uppdrag och själva stå till tjänst.

Pastor Göran Bondesson har varit sam-
mankallande  och övriga är Margareta 
Bonnevier, Lillemor Dahlgren, Britt 
Kjellberg och undertecknad .

Britt-Inger Berggren

3.2  Konfirmation

Under läsåret 2013/2014 hade försam-
lingen inte något konfirmandarbete då det i 
församlingens nätverk inte fanns några 
ungdomar i rätt ålder. Däremot var det en 
grupp ungdomar, tidigare konfirmander, 
som genom projektet Understanding & 
Peace (UP) studerade internationell rätt 
m.m. och under påsklovet 2014 åkte till 
Israel/Palestina för att möta fredsaktiva 
organisationer och ungdomar där. 

3.2.1  Ny konfirmandgrupp

Utifrån erfarenheterna av UP-projektet 
väcktes idén att starta en konfagrupp med 
resa till Israel/Palestina som mål. Det var 
tre konfirmander som nappade på erbju-
dandet och tillsammans med Enebykyrkan 
i Danderyd, som också hade samma idé, 
har vi i år tillsammans en konfagrupp med 
12 tjejer och en kille. Resan till Israel/Pale-
stina är istället för att åka på läger. Men 

konfagruppen är också med på konfa-
samlingar med Equmeniakyrkans region 
Stockholm. Resan till Israel/Palestina bär 
av 30 april- 6 maj och konfirmationsguds-
tjänst hålls den 24 maj. 

3.3  Ungdomsarbete via Equmenia

2014 var ett händelserikt år för Equmenia 
Upplands Väsby. 

3.3.1  Ungdomsprojektet UP

Projektet Understanding & Peace gick in i 
en ny fas då vi tilldelades Folke Bernadotte 
akademiens stipendium. Vi kunde nu ta ett 
större helhetsgrepp om projektet vilket in-
leddes med resan till Israel/Palestina 
under påskveckan. En stark upplevelse för 
alla deltagare som jag tror vi alla kommer 
att ta med oss länge framöver.

Efter detta inleddes nästa fas med vad vi 
skulle göra med dessa upplevelser. Efter en 
uppskattad redovisning i kyrkan 10/5, där 
deltagarna delade sina upplevelser, beslu-
tades att göra en film utifrån vår resa och 
situationen på plats. Denna film kommer 
att bli klar under 2015.

3.3.2  Körlek + Barnkör

Inom barnmusikens verksamhet blev det 
oroligt under hösten då ledare Mats Frisell 
av personliga själ var tvungen att ta  paus 
från verksamheten. En snabb rekrytering 
av en vikarie löste detta och ett stort plus 
till Ellen Jernberg, som hoppade in under 
några veckor som ledare, och till de ideella 
krafterna i Kerstin Neider och Annika 
Melin, som har ställt upp otroligt under 
denna period. Förutom de sedvanliga 
framträdandena under Lucia och Valborg 
gjorde kören även en bejublad konsert 
under Julmarknaden.

Inför 2015 kommer ledarna arbeta vidare 
för att skapa en mer nivåanpassad verk-
samhet så att alla barn kan känna att de får 
den utmaning och trygghet de behöver. 
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3.3.3  Scout 

Scoutverksamheten har fungerat bra under 
året med många deltagare och där några av 
dem dessutom förgyllde sin sommar med 
att åka på sitt första läger. Rapporterna jag 
fått om detta säger att detta var en stor 
upplevelse för scouterna som de pratade 
som något av det bästa under sommaren.

3.3.4  Ledarbehov till sommaren

Inför 2015 står vi inför stora utmaningar då 
stöttepelarna i scoutverksamheten Karin 
Hagengran, Anki Johansson, Bosse och 
Ann-Marie Olodfsson meddelat att detta 
blir deras sista vår. Vi är evigt tacksamma 
för allt de gjort och att de har burit så gott 
som hela verksamheten i jag vet inte hur 
många år. Det blir en utmaning att ersätta 
dessa men vi måste göra allt vi kan för att 
få ihop en framtida verksamhet för scout-
erna är bland de viktigaste vi har i vår 
kyrka. En arbetsgrupp kommer att tillsättas 
för att lösa detta och några namn och idéer 
finns redan att jobba vidare med.

Equmenia Upplands Väsby         genom
 Simon Jernberg

3.4  Tisdagsträffar för daglediga

"Livet är en resa genom leende vårar och 
gulnande höstkaskader" skriver Sven-Olof 
Jernberg om i sin senaste diktbok. Varje 
resa har dock rastplatser under färden och 
tisdags-träffarna är sådana rastplatser, som 
vi utnyttjar till gemenskap och intressanta 
möten av olika slag. Elisabeth Lindgren 
från Equmeniakyrkan tog oss med på en 
pilgrimsvandring i Israel/Palestina och 
Göran Bondesson har berättat om 
ungdomsprojektets resa till detta land.

Till sjöss följde vi med Lars Tillman på 
hans jordenruntresa  med lastfartyg och 
Birgitta och Ingvar Ahlberg tog oss med på 
deras intressanta Resan runt Cap Horn.  

Ole Moe, projektledare och trubadur, fort-
satte med sitt program om Rytm, Glädje, 

Rörelse och Musik, som är viktigt för att 
aktivera båda hjärnhalvorna.

Vi har haft besök av Walla Carlsson som 
inspirerande och livaktigt berättat om 
Arbetet i Litauen.

Bönhus - en försvinnande kultur - om 
hembygdens bönhus i Ångermanland be-
rättade författaren Eric Björklund i 
diktform och Hans Jonegård berättade och 
sjöng om Timmerkoja och missionshus 
med utgångspunkt från Nils Frykmans och 
Dan Anderssons verk.

Ett mycket intressant program hade barn-
morskan Gunilla Ek om Mitt liv blev ett  
äventyr, där hon berättade om sitt arbete  
som missionär och barnmorska, i flera 
olika länder som Indien, Tanzania,  Etio-
pien och Saudiarabien. Arbetet har många 
gånger  varit under mycket små och 
primitiva förhållanden. 

I Göran Neiders program Vi lär av histo-
rien, fick vi höra om församlingens bak-
grund och utveckling, som han funnit i för-
samlingsarkivet.

Årets höjdpunkt var kanske ändå vis-
sångaren Lars Gunnar Wiklunds medver-
kan, då han sjöng och berättade om Tre 
poeter - Dan Andersson, Nils Ferlin och 
Bo Setterlind. Den var bland de mest 
besökta, med flera deltagare som annars 
inte brukar besöka oss.

Livsresan fortsätter med många färg-
skiftningar och olika rastplatser.

Marianne Svensson 

3.5  Internationella gruppen

3.5.1  Uppdrag och resultat

Internationella gruppen har församlingens 
uppdrag att tillsammans med Diakonia 
eller motsvarande samarbetspartners dis-
ponera Missionskyrkans andel av intäk-
terna från Secondhandbutiken Skopan. 
Under året har vi fördelat drygt 300 000 kr 
till långsiktiga projekt (inom parantes an- 
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ges belopp i 1000 kr) i Kenya(25), Litauen 
(50), Filippinerna (25), Burma (50) samt 
till Equmeniakyrkans internationella arbete 
(10). Dessutom har bidrag sänts via Diako-
nia som akutbistånd till katastrofer i olika 
länder (30) och en utvisad familj (21). 

3.5.2  Gruppens medlemmar

Gruppen har under året bestått av Britt-
Inger Berggren, Britt Kjellberg, Ingvar 
Ahlberg, Kerstin Neider, Simon Jernberg, 
Vitor Hermansson, Joakim Wohlfeil och 
vår pastor Göran Bondesson.

Ingvar har tagit hand om vår ekonomi. Vi 
uppskattar också att vi har en direktkontakt 
med Diakonia via Joakim. Han har ju på 
grund av sina resor svårt att ställa upp på 
våra möten men han kan ge oss direktin-
formation från Diakonias arbete.

Vid årsmötet 2014 lämnade Leo Liljengren 
internationella gruppen efter många år som 
inspiratör och kontaktman åt olika håll 
över världen. Vi vill tacka honom för alla 
dessa insatser.

I och med årsmötet detta år lämnar Britt-
Inger Berggren internationella gruppen. Vi 
tackar henne för alla hennes insatser och 
hoppas att vi får behålla henne som vår 
mentor i fortsättningen.

3.5.3  Gruppens arbetssätt

Gruppen har träffats vid fyra tillfällen un-
der året. Första gången inbjöds alla som 
var intresserade att komma med och lyssna 
för att så småningom kanske ingå i inter-
nationella gruppen.

3.5.4  Skopanarbete och Kenya-filmer

Vi övriga jobbar själva på Skopan och har 
vid ett tillfälle under året bjudit in alla som 
skriver sina Skopanarbetstimmar på 
Diakonia till en gemenskapskväll där vi 
gav information om de projekt som pågår. 
Dessutom visades bröderna Hermanssons 
film från Kenya med barnhemmet Mullis 
och Vatten för alla, vårt gemensamma 

vattenprojekt med Atlas Copco personal-
förening, som avslutades under 2014. 

3.5.5  Utvisning som upprört

Vid årsskiftet 2013-2014 drabbades en i El 
Salvador hotad familj av utvisning efter 
många försök att få stanna i Sverige. 
Roland Lindholm från Röda Korset och 
flera från Internationella gruppen har för-
sökt att förmå Migrationsverket att ändra 
sitt beslut. Detta gick tyvärr inte och vi 
arbetade nu med att få fram pengar som 
akut stöd och på söndagen den 19 januari 
följde en grupp familjen till Arlanda för att 
ta farväl av våra vänner, som sedan på egen 
hand flydde vidare till Chile. 

När Ingvar och Birgitta Ahlberg besökte 
Chile kunde vi skicka med pengar och 
gåvor till familjen, som då bodde  i Valpa-
raiso. Familjen har försökt att inrätta sig 
till ett liv i Chile men drömmer om att 
kunna återvända till Sverige. Vi får konti-
nuerliga hälsningar från dem.

3.5.6  Litauen

Ett projekt som engagerat många i försam-
lingen och även Internationella gruppen är 
barnhemmet i Litauen och pastor Walla 
Karlssons arbete där. Vi har vid två till-
fällen samlat in gåvor och praktiska saker, 
packat i banankartonger och fyllt Wallas 
bil för frakt vidare till Litauen. 
Internationella gruppen har bidragit med 
pengar till inköp av torrvaror som skickats 
med och fördelats främst till barnhemmet 
men även till behövande familjer.

3.5.7   Skopan-arbetet  är nyckeln

Arbetet på Secondhandbutiken Skopan har 
kommit att betyda mycket för många män-
niskor inte bara i vårt land utan ut över 
världen. Vi gläds åt Väsbybornas köp-
glädje, men känner också att det ofta blir 
till välsignelse och glädje för många män-
niskor här hemma när de strosar runt på 
Skopan eller sitter ner med en kopp kaffe 
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och lussebulle eller semla på caféet. Våra 
ekumeniska kontakter har fördjupats och 
även samarbetet med Lions har känts beri-
kande. För många är detta något som man 
värnar om! 

Kerstin Neider

3.6  Språkcafé

Vi har även det gångna året fortsatt med ett 
språkcafé för invandrare i samarbete med 
Svenska för invandrare (SFI). 

3.6.1  Språkövning genom samtal

Det känns väldigt roligt att kunna berätta 
att vi stadigt är mellan 15 och 25 stycken 
som träffas varje onsdag kl. 13. Vi börjar 
med fika och pratar med varandra om hur 
läget är. Ofta vill våra vänner ha hjälp med 
olika frågor, det kan gälla sociala frågor. 
De har stort behov av att berätta om sina 
bekymmer. Efter fikat lämnar vi kort 
information om temat för dagen. Vi sitter 
sedan i smågrupper och arbetar och då 
kommer de gärna in på sina funderingar 
och berättar om t ex sin kultur. Många vill 
också ha hjälp med läxorna och då hjälper 
vi till.

3.6.2  Undervisning och samtal

Under året har några fått arbete och några 
går på yrkeskurser. Vårt program har bl.a.  
innehållit information om kommunen,  
grammatik, allemansrätten, årstiderna, 
svenska seder och bruk, påsk och julfiran-
de, berättat om böcker och författare, läst 
tidningsnyheter mm. Men det viktigaste 
för våra vänner är nog kontakten med oss 
svensktalande och att få tala svenska och 
ställa sina frågor. Det är också väldigt 
roligt för oss och berikande att möta våra 
vänner från andra länder och få lära oss om 
deras vardag och kulturer. 

3.6.3  Växande kontakter o gemenskap

Vi hade under sensommaren också flera 
grillkvällar och en mysig jullunch avslu-

tade året. Lunchen  besöktes även av två 
journalister som intervjuade och gjorde 
reportage som sedan var publicerat i en 
lokaltidning. Några hade mat med sig från 
sitt hemland. Det var väldigt populärt 
bland oss alla. Flera av våra vänner var 
även med på kyrkans Luciafest. Det är en 
förmån att få mötas varje onsdag och 
känna den värme och glädje som de ger 
uttryck för och som ger oss inspiration att 
arbeta vidare.

Britt-Marie Hallén

3.7  Julmarknad

Årets julmarknad hölls traditionsenligt lör-
dagen före första advent. Tack vare insatser 
från många stod försäljningsborden, lotte-
rierna och serveringen m.m. färdigt tills det 
var dags att dra igång. 

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 Mission Possible, Chilla o Grilla, 
Etiopisk afton, Afternoon tea m.m. Vad 
som döljer sig bakom dessa spännande 
rubriker får de veta som bokat sig på någon 
av tjänsterna !

Nytt för i år var att scouterna stod utanför 
kyrkan och sålde varm glögg, ett uppskat-
tat inslag som bidrog till julmarknads-
känsla.

Brödbordet dignade av hembakade god-
saker som hade bra åtgång och årets 
lotterier hade utökats i antal eftersom de 
brukar ha en strykande åtgång t ex Frukt-
korgar, Julbaket, Pepparkakshuset, Jul-
lotteri, Blom- och ljuslotteri, Matkorgar, 
Barnlotteri, Fair Trade lotteri mm.

Vid adventsstunden bjöds på sång av 
Missionskyrkans egen barnkör och solister.

Kökskommittèn hade gjort ett toppen jobb 
tillsammans med grötansvariga så att vi 
även i år fick vi möjlighet att vid fint 
dukade bord köpa gott hembakat i alla 
former och gröt med skinkmacka. Det kan 
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sägas att det var en välbesökt julmarknad 
som gav ett bra tillskott till församlings-
kassan.

Tack alla som bidrog till en lyckad 
julmarknad!

Julmarknadskommittén genom
 Lotta Svensson

4.  Annonsering

Församlingens verksamhet annonseras 
externt både via skrift, som församlings-
bladet och affischer, och via Internetadress  
www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv till 
vår hemsida. 

4.1  Församlingsbladet

Det här är andra året som jag, Monica Ti-
ger, är med i redaktionskommittén för vår 
tidning. Det har känts som ett väldigt roligt 
och stimulerande arbete. Övriga medver-
kande är Göran Bondesson, Göran Neider, 
Torbjörn Lundberg, Vitor Hermansson och 
Sofia Svensson. Tidningen har utkommit 
med 4 nummer och ges ut i ungefär 220 
exemplar.

Det är spännande och produktivt under 
våra redaktionsmöten. Göran Neider är 
ordförande och håller ihop alla spretiga 
och intressanta idéer. Torbjörn Lundberg 
har en bra känsla för att skapa tidningens 
illustrationer. Göran Bondesson ger i varje 
nummer sina reflektioner genom Pastorn 
har ordet.  Alla i kommittén skriver egna 
artiklar, intervjuar och bidrar med bilder.

Roland Lindholm beskrev i mars hur asyl-
frågor överklagas och speciellt i det utvis-
ningsärende, som engagerat församlingen.

Under året har mycket fokus legat på kyrk-
byggnadens 40-års jubileum. Vi fick del av 
ett mycket intressant reportage av Sven-
Olof Jernberg, som var pastor under den 
tiden. Bengt Hansson delade med sig av 
minnen från församlingsutvecklingen och 
kyrkbyggeperioden.

Vi hade en återblick från vårt församlings-
läger på Drakudden genom Eva Ahnfeldt, 
där vi också fick del av några deltagares 
reflektioner.

Trekaffe i sommartid har ett stort behov att 
fylla för dem som är hemma på sommaren, 
som inte orkar eller inte har någonstans att 
åka, om det berättade Marianne Svensson .

Höstens scoutinvigning blev en riktig fest-
kväll, där det också firades att försam-
lingens ungdomsarbete bytt namn till 
equmenia i Upplands Väsby.

Anki Johansson delade med sig om scout-
lägret Vilda från en vecka i augusti. I arti-
keln Paket på väg till Litauen berättade 
Britt Kjellberg om församlingens inter-
nationella grupp och deras arbete

I fokus hade vår tidning en artikel Kyrkan 
som gensvar på en hemlös Gud, väldigt 
intressant skriven av Ulf Gustavsson.

I vår serie med fokus på våra äldre i för-
samlingen har vi intervjuat Ulla Englund 
och Astrid Borking, bl a med hjälp av 
Kerstin Neider. 

Våra ordföranden Christina Grafström och 
Simon Jernberg rapporterar mycket upp-
lysande om styrelsernas arbete och frågor 
för församling respektive equmenia.

Britt Kjellberg håller reda på våra födelse-
dagar.

Det läggs ner mycket arbete som inte alltid 
syns. Men vi är glada att församlingen har 
sin tidning som alla kan läsa och ta del av. 

För redaktionskommittén, 

Monica Tiger

5.  Förvaltning

5.1  Församlingsboken

Församlingen består vid 2014 års utgång 
av 143 medlemmar. Under året har fem 
nya medlemmar hälsats välkommen på 
bekännelse:
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• Kristina Holm

• Akhil  och  Naomi Malaki

• Jean-Baptiste Pivard

• Magnus Broberg

Under året har en ny medlem hälsats väl-
kommen från annan församling:

• Åsa Pivard, från Hovsta Frikyrkoför-
samling, Örebro

En medlem har under året fått hembud

•   Rune Lager

Vi tackar Gud för allt som Rune har betytt 
för vår församling.

En medlem har begärt utträde ur försam-
lingen:    Evangeline Skoglund

Göran Bondesson
församlingsföreståndare

5.2  Fastighetsrådet 

Fastighetsrådet har under verksamhetsåret 
ägnat sig åt löpande reparationer och fas-
tighetsunderhåll. 

5.2.1  Projektor och diskmaskin

Under året har installationen av PC-projek-
torn i kyrksalen avslutats och anläggningen 
har under året använts i gudstjänster, sam-
mankomster och vid uthyrning av lokalen. 
Diskmaskinen har genomgått underhålls-
service och doseringspumpar för disk- och 
sköljmedel samt samtliga plastslangar har 
bytts ut. Serviceavtal finns nu med Solna 
Restaurang-service AB om kostnadsfri 
service om deras disk- och sköljmedels-
produkter används. 

5.2.2  Städdag och vattenskador

Lördag den 26 april anordnades en städdag 
av kyrkan invändigt såväl som utemiljön 
runt kyrkan. Många personer deltog och 
bidrog till den positiva stämningen och en 
trevlig samvaro.

Sensommaren och höstens regnväder med 
rikliga vattenmängder bidrog till lokalise-

ring av läckor av regnvatten i villan från 
områden runt takkupan mot balkongen och 
hängrännor på villans västliga sida. 
Rötskador i toalettrummet upptäcktes och 
väggbeklädnad och delar av golvmatta har 
rivits bort. Rekommendation är att klä 3 
sidor av takkupan i falsad plåt och byte av 
hängrännor samt renovering av toaletten i 
villan, efter fukt- och rötskador har åtgär-
dats, samt tilläggsisolera mot ytterväggen i 
toalettrummet, enligt framtagen offert.

Snöplogning och halkbekämpning har 
utförts i enlighet med löpande avtal med 
HSB.

Willis Tiger

5.3  Uthyrning

Även under 2014 har församlingen fått 
hyra ut lokaler i kyrkan till olika ändamål. 
Viktväktarna finns sedan flera år tillbaka i 
kyrkan. Från december 2013 hyr Sankt 
Johannes av Damaskus Antiokiska Orto-
doxa Församling kyrkan för gudstjänster 
och ibland även för andra samlingar. Varje 
vecka har körerna Sing-Sing och Joyful 
sina övningar i kyrkans lokaler.

5.3.1  Gudstjänstsamarbete

St Johannes församling, Sing-Sing och 
Joyful har vi under året också haft glädjen 
att samarbeta med i våra gudstjänster. 

Utöver dessa som regelbundet utnyttjar 
kyrkans lokaler har uthyrning skett till t ex 
privata förskolor för studiedagar och 
privatpersoner för att fira olika högtider. 
Uthyrning till privata förskolor och privat-
personer har minskat. Ingen uthyrning har 
skett till Upplands Väsby kommuns verk-
samheter. Något behov av servering har 
inte funnits under året. 

5.3.2  Ekonomi och villkor

Under 2014 har det redovisats hyresin-
täkter för 39 700 kr exklusive Viktväk-
tarna. Detta är ungefär dubbelt så mycket 
mot 2013. Ökningen beror i första hand på 
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att St Johannes församling har sina guds-
tjänster i Missionskyrkan. 

Liksom tidigare år är det fortfarande bety-
delsefullt för oss som församling att få visa 
vilka vi är och att de som hyr ser försam-
lingen som en samarbetspartner både 
lokal- och verksamhetsmässigt. 

Arbetet med uthyrning kan endast ske 
genom det goda samarbetet och positiva 
syn på uthyrning som församlingen visar.  

 Britt Kjellberg

5.4  Styrelsens berättelse

Under 2014 har styrelsen bestått av Chris-
tina Grafström, (ordförande), Hendrik Vare 
(vice ordförande), Christer Larsson (kas-
sör), Willis Tiger (sekreterare), Britt-Marie 
Hallén (ledamot), Karin Isaksson (leda-
mot) och Kerstin Neider (ledamot).

Vi fortsätter med att ha gemensamma 
möten tillsammans med ungdomsrådet. 
Ungdomsrådet inleder med sina frågor och 
när de avslutar samt lämnar mötet tar för-
samlingens styrelsemöte vid. Mötesformen 
är ett bra sätt att integrera barn- och ung-
domsfrågorna i församlingen. Det ger även 
styrelse och pastor en helhetssyn.

5.4.1  Styrelsens uppgift

Att arbeta i en styrelse innebär att hantera 
allt från små till stora frågor. 
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 ska utveckla församlingen. För att kunna 
hantera en församlingsverksamhet så är det 
nödvändigt att ägna en hel del tid till fas-
tighets- och verksamhetsfrågor men även 
att lyfta blicken och se mot horisonten. 

5.4.2  Medlemskontakt och ekumenik

För att församlingsmedlemmarna ska kun-
na hålla sig informerade om viktiga frågor 
och få möjlighet att komma med synpunk-

ter till styrelsen så har vi vid några till-
fällen församlingsmöten efter guds-
tjänsten. Styrelsen har också infört en 
reflektionsstund i slutet av varje försam-
lingsmöte där vi byter erfarenheter runt en 
frågeställning knuten till predikan. Detta 
för att använda de tillfällen vi träffas för 
utbyte i vår gemensamma tro. 

Under sommarmånaderna och julen fort-
sätter vi samarbeta med Pingstkyrkan runt 
gemensamma gudstjänster. Samarbetet 
med Pingstkyrkan pågår även inom andra 
områden. Vi samarbetar även med Ham-
marby församling (SvK). 

5.4.3  Rådsgrupper och stöd

Styrelsen hade under våren ett gemensamt 
möte med verksamhetsrådet för gemen-
sam diskussion om församlingens verk-
samhet. Två arbetsgrupper har bildats 
under 2014, dels en ekonomigrupp och 
dels en mediegrupp. Ekonomigruppen ska 
ha fokus på församlingens ekonomi och 
mediegruppen på hur vi kommunicerar via 
olika kanaler. En krisplan har också tagits 
fram i samarbete med vårt lokala Equme-
nia (tidigare SMU). 

I slutet av 2014 hade vi ett styrelsemöte på 
Väsby Nya Konditori efter stängningsdags 
då vi passande nog hade bjudit in försam-
ingsutvecklare Anders Jonåker och före-
ningsutvecklare Hanna Enbom för att dis-
kutera församlingsutveckling. Den dis-
kussionen kommer att fortsätta i styrelsen. 

5.4.4  Städdagar och vattenskada

Under året har villan drabbats av en vatten-
skada som vi kommer att behöva åtgärda 
under 2015 (se 5.2.2, sid 10). 

Städdag av kyrkan hade vi som vanligt 
under våren medan höstens städdag endast 
bestod av lövkrattning. På vårens städdag 
var uppslutningen god medan lövkrattarna 
var mycket lätträknade. Det positiva var att 
konfirmanderna hade en övernattning i 
kyrkan och därmed hade planerat att vara 
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med och hjälpa till vilket gav oss en rejäl 
hjälp av 12 konfirmander och ledare.

5.4.5  Jubileum och insamling

I början av 2014 installerade vi en PC-pro-
jektor som vi har använt vid både guds-
tjänster och andra evenemang. Bland annat 
kunde vi använda den till bildvisning på 
vår jubileumsfest då vi firade att kyrko-
byggnaden blev 40 år. Av den anledningen 
startade vi i början av sommaren upp en 
jubileumsinsamling för att kunna reno-
vera köket. Under hösten har vi kunnat 
följa insamlingsresultatet i en köksmodell 
som finns på kyrktorget. I november hade 
vi en jubileumsfest där vi firade att kyrko-
byggnaden fyllde 40 år med middag, sång, 
tal och bildspel. Till festen kom över 90 
personer! I samband med första advent, 
som var invigningsdag för 40 år sedan, 
firade vi officiellt genom att bjuda in våra 
grannförsamlingar. Speciellt inbjuden var 
vår regionala kyrkoledare Jenny Dobers 
som också predikade. Nu är 40 åringen 
verkligen firad! 

5.4.6  Julmarknad och ekonomi     

Julmarknaden fortsätter vara en succé och 
är ett viktigt ekonomisk tillskott för oss i 
församlingen. Julmarknaden är populär 
med fikaförsäljning, brödförsäljning, kran-
sar, blommor, julpynt med mera. Vi säljer 
också olika evenemang som pågår under 
hela året såsom afternoontea, middagar, 
stadsvandringar, fotbollskvällar.  När det 
gäller ekonomi så har vi via ekonomi-
staplar på anslagstavlan kunnat följa bud-
geterad kollekt och jämföra med vad vi 
samlar in. Där kan vi se att insamlings-
resultatet varit betydligt bättre detta år än 
förra. Möjlighet till kollekt och betalning 
med kort har även bidragit till insamlings-
resultatet.

Vi kan nu lägga år 2014 bakom oss och 
vara tacksamma för allt arbete som utförs i 
stort och smått i vår församling! 

Tack för att vi har varandra! 

Christina Grafström 
Ordförande i Upplands Väsby
 Missionsförsamling

.   

Styrelsen genom

Christina Grafström 

Christer Larsson 

Willis Tiger  

Britt-Marie Hallén

Karin Isaksson

Kerstin Neider

Hendrik Vare
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