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1. Församlingsföreståndarna
har ordet
I gudstjänsten den 1 november avskedspredikade Göran Bondesson och avslutade
därmed sin tjänst i Upplands Väsby. Den
här årsberättelsen kommer därför att se lite
annorlunda ut än tidigare år. Här kommer
Görans summering av åren i Väsby.

1.1 Göran Bondesson summerar
Det är mycket positivt att vara tacksam
över efter dessa år i tjänst i församlingen.
Många roliga möten och saker som hänt.
Jag vill väl egentligen inte gradera allt
positivt, men församlingens diakonala och
internationella engagemang är helt fantastiskt.
1.1.1 Det internationella arbetet
genom Skopan, Diakonia och Equmeniakyrkan har en så självklar tydlighet och
plats i församlingen. Församlingen är inte
bara till för sig själv utan dess arbete ger
välsignelse långt utanför kommungränsen,
i bland annat Kenya, Filippinerna, Burma,
Chile och Litauen. Detta diakonala patos
ger en välsignelse tillbaka till församlingen
på hemmaplan. Församlingen är verkligen
till för den som behöver den bäst. Genom
exempelvis språkcaféet skapas spännande
möten mellan nya svenskar och svenskar
som bott här i generationer. Det är också
bra att dessa verksamheter och möten är så
självklara och naturliga. Det finns en öppenhet för alla slags människor och i församlingens gemenskap och gudstjänster
finns också en mångfald av människor.
1.1.2 Ungdomskontakten
Sedan kommer jag heller aldrig att glömma
resorna till Israel/Palestina med ungdomar,
Litauenresorna, scoutmöten och scoutläger, ett rikt och varierat gudstjänstliv,
konfirmander, barnkören och skidresorna.
Detta är ett urval av allt positivt. När man
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ser den här listan på bra saker är det nästan
så man undrar varför man vill sluta i Upplands Väsby. Men när man får kallelsen
som pastor till ett nytt sammanhang med
nya utmaningar, då ska man gå vidare om
det känns rätt och riktigt.
1.1.3 Gemenskap i tro
Jag har nog heller aldrig tidigare varit medlem i en församling som så tydligt vill ha
gemenskap. En kristen tro har svårt att
överleva i ensamhet. Gemenskap är en del
av församlingens och den kristna trons
byggstenar. Vi kan ta fastighetsskötsel som
exempel. Ibland är det effektivare att dela
upp praktiskt arbete så blir det snabbare
gjort. Men så mycket tråkigare. Jag kommer alltid att minnas sista veckan i augusti
i somras då församlingen hade en arbetsvecka, som blev dagar fyllda med arbetsglädje och gemenskap. Jag vill uppmana
församlingen att vara rädda om den viljan
av att odla den kristna gemenskapen och
att i den bära församlingens liv i tro och
bön.
Allt det goda jag här nämnt stannar ju kvar
och församlingen får fortsätta att vara till
välsignelse för många människor i Upplands Väsby och faktiskt till platser långt,
långt utanför Sveriges gränser.

1.2 Vakansperiod
De två sista månaderna av året har styrelse,
verksamhetsråd och flera delat på uppgifterna. Adventstid och jul innebar en hel del
gudstjänster, julmarknad, Lucia och samlingar av olika slag och många besökare.
En hel del av julens gudtjänster har firats
tillsammans med Pingstförsamlingen. Sista
dagen på året började med kaffebjudning
hemma hos Birgitta och Gunther Wohlfeil.
Den stunden är vi glada över, den börjar bli
en fin tradition, som sedan avslutas med
nyårsbön i kyrkan.
Ännu ett år har avslutats i Församlingen.
Vi tackar Göran Bondesson för hans år i
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vår församling och nu arbetar vi med rekryteringen av en ny pastor. Vi ber om
Guds ledning att allt ska bli rätt och till
välsignelse för församlingens liv och verksamhet.
Britt-Inger Berggren
Vice församlingsföreståndare

2. Gudstjänst & samlingar
2.1 Verksamhetsrådet
Deltagare: Göran Bondesson (t o m oktober), Britt-Inger Berggren, Nils-Åke Barkefors, Lotta Svensson, Sune Grafström,
Eva Anfält samt Ulf Gustavsson med synpunkter på rapporter i mailen.
Som deltagare i rådet har vi möjlighet och
förmånen till inblick och påverkan av verksamheten och får se helheten av allt arbete
som läggs ner. En imponerande verksamhet - intressant, givande och inspirerande
att vara en liten del av.
2.1.1 Gudstjänstplanering
Ett pussel läggs med hjälp av en Excel-fil
för att få gudstjänsten att fungera med predikant, musikinslag, gudstjänstledning och
textläsning. Göran rapporterar från styrelse
och ungdomsråd. Nils-Åke informerar om
planerade musikinslag i gudstjänsten samt
vilken organist som kommer på söndagarna. Till hjälp har han det nybildade musikutskottet med brett kontaktnät. Sune, som
ansvarat för att rekrytera gudstjänstledare,
menar att det har blivit lättar att rekrytera
gudstjänstledare, fler ställer upp och delar
på ansvaret.
Kontinuerligt utvärderas verksamheten och
grovplanering görs.
2.1.2 Kvällsmässor
På våren beslutades att vi skulle prova
kvällsmässor en söndag per månad under
hösten med bl a musik av Basement boys,
Andreaskyrkans kör och Kristina Holm.
Reviderad 2016-02-01

De var uppskattade och välbesökta. Eftersom många yngre föredrar denna gudstjänsttid vill verksamhetsrådet i samråd
med styrelsen fortsätta med en kvällsmässa
per månad under våren 2016.
2.1.3 Kurser om kristen tro
Under våren startade en Alfa- och en Betakurs med 7-8 medlemmar i varje grupp
under ledning av Göran Bondesson och
Henrik Isaksson.
Alfakursen är en grundkurs i kristen tro
och i Beta kursen har vi studerat Paulus
brev till Filipperna – vägledande, uppmuntrande och kärleksfullt brev om att hålla ut
i motgångstider bl a – vilket vi känner igen
från vår egen verksamhet med allt svårare
att rekrytera yngre medlemmar/deltagare
till kyrkan. Kurserna ger möjlighet för deltagarna att ställa frågor, dela tankar och erfarenhet utifrån ett kristet perspektiv. De
har varit mycket uppskattade och givande
och kan rekommenderas till alla som önskar fördjupa sin tro.
2.1.4 Pastorsvakans
Under försommaren meddelade pastor
Göran Bondesson att han tackat ja till en
tjänst i Linköping. Han höll sin avskedspredikan 1/11. Under efterföljande lunch
blev han avtackad och hyllad för sitt breda
och stora engangemang för församlingen.
En innovatör och idéspruta som vi kommer
att sakna.
Hur skulle nu verksamheten bli?
Göran har varit engagerad i de flesta aktiviteter i församlingen samt som deltagare i
Basement boys förutom att han levererat
fina predikningar. Med hjälp av många
engagerade och aktiva församlingsmedlemmar har ev problem löst sig. Britt-Inger
har både predikat och ansvarat för
rekrytering av predikanter under pastorsvakansen.

Gudstjänst & samlingar
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I oktober hade vi församlingsmöte efter
gudstjänsten under ledning av Anders Jonåker för att i grupper diskutera församlingens styrkor, prioriteringar och mål. Det
blir en uppgift att utveckla då pastorsfrågan löst sig.
Mycket kan sägas om församlingens verksamhet och återfinns i följande rapporter.
Eva Anfält

2.2 Musik förmedlar evangeliet
Hur summeras ett verksamhetsår?
• Vad har gjort avtryckt?
• Något som berört alldeles extra?
Ur förordet till Equmeniakyrkans musikfestprogram 2016 citeras Musiken är en
kanal där jag påminns och förstår något
om det viktigaste. Om existensen. Om
alltet. Om att vi ingår i en helhet.
Vår pastor Göran Bondesson, som nu efter
drygt sex år slutar, har med såväl ordet
som musiken (gitarr och tvärflöjt ) förmedlat evangeliet.
2.2.1 Speciella inslag under våren
I årets första månad sjöng Manoj Kumar
från Enebyberg i konfirmationsgruppens
gudstjänst. Samma månad var BluesBenny
med musikvänner från Rotebro med i en
gudstjänst. I februari hade församlingen en
blues- och gospelmässa: Joyful och Basement boys med saxofonisten Birthe Wetter.
I mars medverkade barnkören i söndagens
gudstjänst under ledning av Mats Frisell
och Ellen Jernberg. April månad bjöd på
ett stort musikinnehåll: musikgudstjänst
med City Brass från Stockholm, söndagen
efter sjöng Collegium Cantorum från Täby
med Kristina Holm och i samma vecka
hade Sing Sing i samarbete med församlingen m.fl. ett rikligt musikprogram Angelägna sånger. Intäkterna gick till barn
som lever i flyktingläger i Mellanöstern.
Månaden avslutades med det traditionella
Valborgsmässofirandet där barnkör och
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musikanter medverkade. I maj fick församlingen lyssna till en kvällsmusikgudstjänst
med Kristina Holm tillsammans med sin
dotter Hilda, tvärflöjt och sonen Erik,
viola. Vårterminen avslutades i juni med
att professor Olov Olofsson från Musikhögskolan - uppvuxen i missionshuset på
Björkvallavägen - tillsammans med sin
hustru Winnieross, sång, medverkade i
gudstjänsten. Som postludium framfördes
Preludium i c moll av Johann Sebastian
Bach. Organisten skickade ut en musikchock i församlingen genom sitt sätt att
framföra postludiet. Alla resurser i orgeln
nyttjades maximalt.
Musiken klingade även i sommarperioden.
Exempelvis under tre-kaffet då Britt-Inger
Berggren och Astrid Lindqvist sjöng och
spelade (gitarr och dragspel).
2.2.2 Speciella inslag under hösten
Höstterminen började med att Andreaskyrkans kör från Stockholm gästade församlingen i en kvällsmusikgudstjänst där
temat var "Sjung Guds lov med hopp om
fred". Påföljande månad - oktober - hölls
en kvällsmusikgudstjänst och då med
Joyful och Basement boys. Temat "Den
som gör Guds vilja är min bror och syster
och mor." I november sjöng Sing Sing
högtidligt och traditionsenligt in advent. I
årets sista månad december sjöng traditionsenligt Lucia med tärnor (barnkör) och
körlek. För julnattsgudstjänsten ansvarade
Ellen Jernberg och Kristina Holm med
sång och musik. Ellen Jernberg framförde
bl.a. O helga natt mäktigt och med stor
känsla. De sista skälvande timmarna på
året hölls nyårsbön med musik av Tanya
Gamar tillsammans med föräldrarna Olga,
cello och Vladimir, violin. En utgångskollekt togs upp till förmån för symfoniorkestern i krigshärjade Donetsk, Ukraina
där föräldrarna är verksamma.
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2.2.3 Gudstjänstens musik
Den musikaliska stommen i söndagens
gudstjänst är den unisona sången med
understöd av orgeln. Vissa söndagar kan
organist saknas. Vid sådana tillfällen har
Göran Neider med sina kontakter fått ihop
en blåsargrupp, som stöd till den unisona
sången. De söndagar då gudstjänsten förgyllts med solister har Ellen Jernberg och
Lena Wohlfeil sjungit.
2.2.4 Övande grupper och instrument
Musikverksamheten omfattar inte enbart
söndagsgudstjänsterna. Det musiceras lite
varstans i kyrkan en vanlig vecka: barnkör,
Joyful och Singsings körövningar, Basement Boys samt Kristina Holm som har en
orgelelev. Tisdagsträffarna för daglediga
har i sitt program inslag med musikaliskt
innehåll.
Översyn och stämning av flygel och orgel
har skett under året.

som rappoteras på annan plats i årsberättelsen.
Behoven inför framtiden ser annorlunda ut
i och med att vårt samhälle hela tiden förändras och därmed behoven.
Samtalet om diakoni och omsorg fortsätter
därför såväl i gruppen som i styrelsen.
Under året som gått har besök, telefonsamtal m.m gjorts. Julblommor delades ut
i mindre omfattning samt en del själavårdande samtal.
Vi som under året utgjort omsorgsgruppen
var pastor Göran Bondesson, Britt
Kjellberg, Lillemor Dahlgren, Margareta
Bonnevier och Britt-Inger Berggren.
Britt-Inger Berggren

3.2 Ungdomsarbete via Equmenia
3.2.1 Ungdomsprojektet UP

3. Omsorg och gemenskap

Under 2015 avslutades det officiella projektet Understanding & Peace (UP) i och
med att pengarna från Folke Bernadotteakademien skulle redovisas. Det två år
långa projektet redovisades under hösten
och vi som jobbat med det är mycket nöjda. Förutom två givande och häftiga resor
till Palestina och Israel (en med UP och en
med konfirmander) färdigställdes vår film
om våra upplevelser från resan. Totalt nådde vårt projekt ut till ungefär 1000 personer personer som på något sätt hört oss berätta om våra upplevelser, sett filmen eller
som vi haft samtal och diskussioner med.

3.1 Omsorg och diakoni.

3.2.2 Vår film om konflikten

Det finns mycket som kan stå för omsorg i
en församlings arbete. Ändå har vi i omsorgsgruppen talat en hel del under året om
vad är vår speciella uppgift?

Filmen illustrerar konflikten Israel/ Palestina med en konflikt mellan Väsby och
Runby. Den spelades in i flera etapper under våren. Bland annat spelades den dramatiska scenen med en demonstration in i
gången under Väsby station till förbipasserande väsbybors nyfikenhet men också
skräck och förvåning. Vi besökte både den
palestinska och israeliska ambassaden för

2.2.5 Musik ger avtryck
Så tillbaka till inledningen. Är det någon
musikalisk upplevelse som gjort avtryck?
Finns något att ta tillvara och bygga vidare
på till kommande år?
Ett stort tack riktas till er alla som under
året bidragit med musik till oss lyssnare
och gudstjänstdeltagare!
Nils-Åke Barkefors (musik)

Förslag om en Diakonigrupp har aktualiserats inför årsmötet. När vi har talat om
uppgifter och behov så kan vi se att det
finns en hel del diakonalt arbete som går
under annat namn. Språkcafeét är en sådan
Reviderad 2016-02-01
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att göra intervjuer till filmen med ambassadörerna. Häftigt!

om romerna samt om Frälsningsarméns
arbete bland EU-migranter.

I december bestämdes dock att vi i gruppen
kör vidare under våren 2016 för att sprida
filmen och våra upplevelser vidare. Planeringen av detta drog igång i slutet av året.

Magnus Walan från Diakonia tog oss med
till Sydafrika och om situationen där samt
om Nelson Mandelas betydelsefulla arbete.

3.2.3 Barnkör och körlek
Barnkören har fortsatt att vara en stor och
viktig verksamhet under 2015 med många
aktiva barn. Under våren ledde Ellen
Jernberg körlek medan Mats Frisell och
Fanny Leander delade på barnkören. Till
hösten informerade dock alla dessa att de
skulle sluta. En knepig situation naturligtvis. Detta löstes dock genom att Fanny
valde att fortsätta fram till höstlovet och
Ellen hoppade sedan på ansvaret att ta
hand om det traditionella luciatåget.
Förutom luciafirande hade barnen ett bejublat framträdande på Equmeniafesten där
de hade satt ihop en egen cirkus. Det var
även framträdande under julmarknaden
och valborgsfirandet.
3.2.4 Scout
Scoutverksamheten i kyrkan bara växer
och växer och idag har vi den största scoutkullen på många år. Tyvärr har det varit en
ansträngd höst då ledarresurserna har varit
begränsade. Ledargruppen har valt att anpassa verksamheten efter vad de kunnat
mäkta med och försökt att ge mer ansvar åt
de äldsta scouterna. Dock kvarstår problemet med att ledarna är för få och här vänder vi oss från Equmenia återigen till er
församlingsmedlemmar med en bedjan om
att hjälpa oss att lösa detta.
Simon Jernberg
ordförande equmenia i Upplands Väsby

3.3 Tisdagsträffar för daglediga
Året började med grötfest i Missionskyrkan då vi också fick lyssna till Larisa
Lacatus som berättade om Rumänien och
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Många sång- och musikprogram har det
varit under året alltifrån Dragspelsmusik
med Notdraget, Opalkören från Sollentuna, Ton-åringarna frånTumba till Hawaisånger med soldater från Frälsningsarmén.
"Hjärtat fylls av glädje" hade Siw Lindberg
som tema för sitt sångprogram då hon
sjöng för oss och mycket med oss.
Arkeologen Jens Heimdahl tog oss med
djupt ner i jorden och långt tillbaka i tiden
då han påvisade att man vid utgrävningar
hittat tusenåriga gamla fröer från olika
örter. Dessa har använts som kryddor,
mediciner och téer för att förbättra hälsan.
Kerstin Kvint berättade intressant om
Astrid Lindgrens liv, som hon följt som
privatsekreterare och utlandsagent för
henne i många år.
Rauli Lehtonen gav oss en intressant inblick i livet i Öststaterna om folket, politiken men också om Ljus i Östers arbete för
att sprida kristendomen i dessa länder.
År 1607 startade Skultuna mässingsbruk.
Kerstin Neider berättade intressant om
brukets utveckling, och visade många fina
bilder och fina föremål från hennes personliga samling.
Året avslutades med adventskaffe då trubaduren Lars Gunnar Wiklund tog oss med
till "Jul i gammelstugan".
Tisdagsträffarna har genomförts i samarbete med Pingstkyrkan. Var tredje tisdag i
månaden samlas vi där och de svarar för
programmet, oftast om mission i andra
länder.
Marianne Svensson

Omsorg och gemenskap
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3.4 Internationella gruppen
3.4.1 Gruppens uppdrag och arbete
Internationella gruppen har församlingens
uppdrag att, tillsammans med Diakonia
eller motsvarande samarbetspartners,
disponera Missionskyrkans andel av inarbetade medel från Secondhandbutiken
Skopan för internationellt bistånd.
Gruppen har bestått av Britt Kjellberg,
Britt-Marie Hallén, 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 direktinformation från Diakonias arbete.
Vi övriga jobbar själva på Skopan och har
vid ett tillfälle under året bjudit in alla som
skriver sina Skopanarbetstimmar på Missionskyrkan till en gemenskapskväll där vi
gav information om de projekt som pågår.
Internationella gruppen har dessutom haft
huvudansvar för de båda gudstjänster
under julhelgerna där vi haft insamling till
Equmenias stora satsning Tänd ett ljus och
låt det brinna… som var temat för Equmeniakyrkans julinsamling i år. Vid
Trettondagens grötfest visades UP:s film.
3.4.2 Nytt projekt i Burma
Gruppen har haft åtta styrelsemöten under
året. Vid ett av dessa tillfällen hade vi
besök av Gabriella Ridders från Diakonia.
Hon presenterade några projekt som vi
skulle kunna satsa på under 2015, bland
annat ett projekt i Burma som hon trodde
skulle passa oss. Det är mycket oroligt i
Burma just nu. Många fördrivna och stort
behov av flyktingläger. Lägren ligger på
den thailändska sidan av gränsen. Burmas
regering är en hård militärdiktatur som har
Reviderad 2016-02-01

pressats till att bli demokratisk genom att
släppa politiska fångar men den utsätter
fortfarande minoriteter för förtryck. Det
här projektet skulle kunna visas upp på
Skopan så att fler kanske börjar skriva sina
timmar på oss.
Vi får fortlöpande hälsningar från den år
2014 utvisade familjen Rodrigues i Chile.
3.4.3 Besökt barnhemmet i Litauen
Ett projekt som engagerat många i församlingen och även Internationella gruppen är
barnhemmet i Litauen och Walla Karlssons arbete där. Vi har samlat in begagnade saker och packat i banankartonger och
hyrt en lastbil, som fylldes till brädden. En
grupp som bestod av åtta personer i olika
åldrar reste sedan med båt och bil via Lettland till Litauen och fick där uppleva den
miljö som våra vänner lever i. Många, både
i och utanför församlingen, bidrog till detta
med allt från möbler, skor, kläder, sänglinne och mat.
3.4.4 Projekt Filippinerna
Rudi Bernais leder ett projekt på Filippinerna och därifrån kommer mycket noggrann redovisning av hur pengarna används och man förundras över hur mycket
som kan göras med så litet pengar.
Eventuella läsare får gärna komma och få
del av dessa redogörelser (på engelska).
3.4.5 Fördelning av medel
Skopanpengarna fördelas av totalt 256 556
kronor till följande projekt (belopp i 1000
kronor): Filippinerna (75), Akillesjouren
(fd Väsby mot våld 7), Litauen (50),
Litauen resa (15,5), Equmenia (10), Burma
(50), Mully Children i Kenya (julgåvor
40), Social fond (7,5), admin/porto (1,4).
3.4.6 Skopans sociala betydelse
Arbetet på Skopan har kommit att betyda
mycket för många människor, inte bara i
vårt land utan utöver världen. Vi gläds åt
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Väsbybornas 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
kaféet där. Våra ekumeniska kontakter har
fördjupats och även samarbetet med Lions
har känts berikande. För många är detta
något som man värnar om!
3.4.7 Behov av nya insatser
Föreningen Väsby mot Våld har i år avslutat sitt arbete och de pengar, som fanns på
deras konto, har förts över till ett projekt
som heter Akillesjouren. Fler av föreningens medlemmar kommer i fortsättningen
att skriva sina timmar på Missionskyrkan.
Vid årsmötet 2015 lämnade Britt-Inger
Berggren internationella gruppen efter
många års arbete. Vi vill tacka henne för
dessa år och hoppas att vi får behålla henne
som vår mentor i fortsättningen.
Till detta bör återigen påpekas att många
av dem som arbetar aktivt på Skopan är i
hög ålder och det finns behov av påspädning och framför allt föryngring för att arbetet ska kunna fortsätta och även utvecklas så som vi alla önskar!
Kerstin Neider

3.5 Språkcafé
Vårt språkcafé har även under året som
gått varit välbesökt.

Vi har träffats på onsdagar mellan klockan
13-15. Det har varit ett stadigt deltagande
av ungefär 20 stycken under våren, men
under hösten har vi varit mellan 25 till 35
stycken. Den stora flyktingströmmen som
kommit till Sverige har även märkts hos
oss. De är människor som har fruktansvärda upplevelser bakom sig och som hittat
till kaféet. De får inte gå på SFI förrän de
har fått personnummer så det dröjer ett bra
tag innan de kan börja att plugga på SFI.
Då kommer många till oss och det är en utmaning för i regel kan de inte något annat
språk än sitt modersmål. Men trots detta
kan vi på något sätt förstå varandra.
Vi upplever verkligen att vårt kafé är en
träffpunkt och en trygghet för dem. De har
hittat nya vänner och får sitta ner och över
en kopp kaffe och prata med sina egna
landsmän.
De har mycket att tala om. Vi upplever att
det vikigaste för dem är att få prata.
Efter vår kaffestund fortsätter vi med att
enkelt berätta om för dagen tänkt tema och
då kommer svenska pratet igång. Ofta har
de enskilda frågor som vi ibland kan hjälpa
till att lösa. Vi sitter sedan i smågrupper
och samtalar kanske om det tema som vi
tagit upp eller också pratar vi om annat
som de själva vill. Det viktigaste är att
prata, prata svenska.
3.5.3 Teman och undervisning

3.5.1 SFI samarbete
Vi besöker SFI (Svenska för invandrare)
inför varje termin eftersom nya elever börjar skolan. Vi har inbjudit dem till kaféet
och delat ut vårt program. Vi har ett bra
samarbete med lärarna som uppmuntrar
eleverna att gå till kaféet och träna svenska
och ibland få hjälp med läxorna. Men det
viktigaste är att öva på att prata och lära sig
förstå svenska.
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3.5.2 Trygg träffpunkt och samtal

Vi hjälper också dem som går på SFI med
läxor. Under året har vi haft olika program
bl.a. Sveriges natur och karta, vårblommor,
barnböcker, så bor vi, bak- och matprogram, klädkultur i olika länder, sång- och
musik, grillkvällar, kommuninformation,
vårt firande kring våra storhelger, och vi
avslutade höstterminen med jullunch som
var mycket populärt. Vi var över 40
stycken och maten gick åt väldigt snabbt!

Omsorg och gemenskap
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Vi är c:a 15-20 st svensktalande, som finns
på kaféet men det finns plats för flera. Man
känner värme och glädje när man träffar
våra vänner på onsdagarna. Trots allt de
varit med om så är de glada och positiva
när de kommer och vi är jätteglada att få
vara med och dela deras upplevelser och
försöka vara ett stöd för dem.
Britt-Marie Hallén

3.6 Julmarknad
Årets julmarknad hölls traditionsenligt lördagen före 1:a advent. Tack vare insatser
från många stod försäljningsborden, lotterierna och serveringen m.m. färdiga tills
det var dags att dra igång.
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 fotbolls-EM kväll, Chilla o
Grilla, Utflykt till Hälsingland, Afternoon
tea m.m. Spännande möten väntar nog för
de som köpt tjänsterna!
Brödbordet var fullt av hembakade godsaker och årets lotterier hade en bra åtgång t
ex Fruktkorgar, Jul-baket, Jullotteri, Matkorgar, Chokladkorg, Fair Trade lotteri
mm.
Vid adventsstunden bjöds på sång av Missionskyrkans egen barnkör och solister.
Kökskommittén hade gjort ett toppenjobb
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 sägas
att det var en välbesökt julmarknad som
gav ett bra tillskott till församlingskassan.
Tack alla som bidrog till en lyckad julmarknad!
3.6.1 Ambitionsdiskussion
Tänkvärt inför nästa år är att överväga vad
vi i församlingen mäktar med och klarar av
att leverera till julmarknaden eftersom
Reviderad 2016-02-01

ingen av oss blir yngre. Bra om en diskussion kring detta tas efter sommaren 2016.
Julmarknadskommittén genom
Lotta Svensson

4. Annonsering
4.1 Församlingstidningen
Syftet är att påminna om vår tro, vår
gemenskap och medlemmars upplevelse.
Och i år råkar ovanligt många personer ha
blivit porträtterade av olika skäl. Här är
några:
• av våra musiker har vår organist Kristina Holm och barnkörledare Ellen
Jernberg intervjuats om sin musik och
dess plats i vår verksamhet
• paret Gunnel och Leo Liljengren har
berättat om sina liv i tjänst för människor över alla gränser för Baptistmissionen och Diakonia, bl a från 2 år i
Bangladesh
• vår redaktionsmedlem Monica Tiger har
fått Väsby kommuns kulturstipendium
för sitt författarskap (har ni noterat hennes dikter på sista sidan av 3 tidningar?)
• vår förre pastor Britt-Inger Berggren
har fått Birgittapriset för sin diakonala
verksamhet i Heliga Birgittas anda,
utdelat av Fresta församling
• utöver våra 4 tidningar skapades ett
extranummer med titeln "Det hände
under Göran Bondessons tid 2009 2015" som överlämnades som gåva vid
avtackningen av Göran 1/11
• av våra ungdomar har Vitor Hermansson blivit klar journalist och Johan
Svensson berättat om halvårs studier i
Kina
Internt har församlingens arbetsvecka och
planer för köksrenovering uppmärksammats och medlemmars Litauen-besök
beskrivits av Eva Lenestad med dotter
Klara.

Annonsering
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Låt oss inte glömma stående artiklar som
Pastorn har ordet, ungdoms- och styrelserapporterna.

5. Förvaltning

Redaktionen bestod av Göran Bondesson,
Vitor Hermansson, Anne Catrine Johansson, Torbjörn Lundberg, Monica Tiger och
Göran Neider

Församlingen består vid 2015 års utgång
av 142 medlemmar.

4.2 Intern kommunikation
2014 initierade styrelsen en mediagrupp
med Christina Grafström, Jan Hermansson,
Ingemar Hagengran, Torbjörn Lundberg,
och Göran Neider. Vid årets möte beslöts
att vid tillfälle prova en hemsidesprototyp
från Equmeniakyrkan.
4.2.1 Mediaenkäten
Som första steg genomförde vi en enkät
om våra medlemmars informationskanaler.
Resultatet av 45 svar presenterades 2015
för gruppen:
Församlingstidningens kvartalsprogram
utgör den absolut viktigaste informationskällan, följt av muntliga informationen
från talarstolen och dialogen mellan individer, där även nyheter och förändringar
tillkommer.
De digitala kanalerna representeras av
hemsidan och utskick via epost och SMS,
där utskicken främst påminner om ett
speciellt evenemang.
Anslag i och vid kyrkan samt två affischtavlor riktar sig främst till omvärlden,
vilket även hemsidan är avsedd för.
De digitala kanaler vinner allt större plats
men utestänger dem, som inte har eller
saknar förmågan att nyttja dess verktyg.
Internet-åtkomst kan ske via både dator
och avancerad mobiltelefoni, där den
senare kommer att vinna framsteg bland
yngre och bemedlade. Fördelen är främst
informationens aktualitet och den snabba
åtkomsten.
Göran Neider
9 (12)

5.1 Församlingsboken

Under året har en ny medlem hälsats välkommen på bekännelse:
• Essi Grönborg
Under året har två medlemmar hälsats välkomna från annan församling:
• Ingrid och Ingemar Jarlebring från
Skogs Missionsförsamling
Fyra medlemmar har begärt utträde ur församlingen:
• Ulrika Svanolf till Karlskoga församling, Svenska kyrkan
• Lovisa Vare till Sollentuna Pingstförsamling
• Jan och Karin Perers till Solna församling, Svenska kyrkan
Britt-Inger Berggren
Vice församlingsföreståndare

5.2 Fastighetsrådet
5.2.1 Arbetsveckan
Fastighetens behov av underhåll och uppfräschning har ökat senaste åren. Därför
togs beslut om en arbetsvecka i slutet av
augusti för att åtgärda det vi kunde med
gemensam mankraft och kunnande.
Under sista veckan i augusti samlades 1020 personer dagligen för att måla, spackla,
tvätta, reparera fönster och fasader, staket
och möbler.
Målning av villans garagedörrar, målning
av villans tre vindskupor, röda stugan fick
ny ytterpanel på framsidan samt fönsterkarmar och fönsterbrädor fick ny färg.
Staketet runt tomten oljades och dessutom
förbereddes väggarna i villatoaletten för
målning genom att ta bort gamla tapeter,
spackla och slipa. Ett axplock över alla
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goda insatser som utfördes under arbetsveckan.
5.2.2 Vattenskadan
Tyvärr drabbades vi av en omfattande
vattenskada i villan under året. Symptom
hade funnits länge, men svårt att lokalisera
den konkreta orsaken. När dock toalettens
yttervägg började svälla och bågna stod det
klart var man skulle börja leta. Några
väggplank var helt genommurkna. Stuprörets väggfäste var vägen in till plankorna. Ett fågelbo i stupröret som täppte till
avrinningen visades sig vara en av huvudorsakerna och som påtagligt ökade tillflödet av vatten. Förutom att ta bort murket
trä och göra en ny väggbeklädnad i toalettutrymmet var det tvunget att förse vindskupan med en ny plåtbeklädnad och hängrännorna bytas ut.
5.2.3 Påhälsning och plan
Tyvärr fick vi påhälsning i kyrkan i november förra året via ett fönster mot villans
balkong. Tveksamt om något blev stulet
men det blev en stor oreda och en ny fönsterruta måste ju sättas dit.
Framför oss under våren 2016 ligger arbetet med att renovera köket på nedervåningen. Tidsplanen pekar mot att det ska
vara nytt och klart preliminärt under maj
månad.
För Fastighetsrådet 2015
Staffan Jernberg

5.3 Uthyrning
Även under 2015 har församlingen fått
hyra ut kyrkans lokaler till privata förskolor/ företag, körer och privatpersoner.
Lokalerna har disponerats för körövningar,
studiedagar, utbildning och för privat ändamål att fira någon högtidsdag. Från
oktober 2015 hyr vi inte längre ut till
privatpersoner för fester.
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Viktväktarna fortsätter att disponera lokal
för sin verksamhet. Under året har RGRM
friskvård -rehabilitering haft flera utbildningsdagar i kyrkans lokaler. Den ortodoxa
församlingen, som hyrt sedan december
2013, för gudstjänstverksamhet och andra
samlingar har under året bildat egen
församling i Upplands Väsby. De heter
numera Sankt Johannes av Damaskus Ortodoxa kyrkan i Upplands Väsby. Sedan i
höst samlas de till gudstjänst varje söndag.
Varje söndag kan vi nu glädjas åt att det är
gudstjänst både förmiddag och eftermiddag på svenska och arabiska. Samarbetet
med Sankt Johannes, Viktväktarna, RGRM
och övriga som hyrt lokal i kyrkan har
fungerat utmärkt.
Resultatet för uthyrningsverksamheten
2015 blev ca 100 000 kr, vilket är nästan
30 000 kr mer än 2014. De intäkter som
tillförs församlingskassan genom uthyrning av kyrkans lokaler behövs, men vi får
inte glömma bort att de finns andra värden
att uppskatta genom alla 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 2015 har styrelsen bestått av
Christina Grafström (ordförande), Hendrik
Vare (vice ordförande), Christer Larsson
(kassör), Willis Tiger (sekreterare), BrittMarie Hallén (ledamot), Henrik Isaksson
(ledamot) och Kerstin Neider (ledamot).
Under höstterminen har även vice församlingsföreståndare Britt-Inger Berggren
deltagit med anledning av att vår församlingsföreståndare valt att söka sig till en ny
tjänst i Linköping.
Willis Tiger fick av personliga skäl avsluta
uppdraget i styrelsen och fastighetsrådet

Förvaltning
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innan sommarupphållet men har trots detta
varit behjälplig med några uppdrag gällande fastigheten. Med anledning av detta
övertog Britt-Marie Hallén sekreteraruppdraget.
Vi fortsätter med att ha gemensamma möten tillsammans med ungdomsrådet. De
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.

5.4.3 Avtackning och rekrytering
Den 1 november höll Göran Bondesson sin
avskedspredikan hos oss och flera grannförsamlingar var representerade. Göran har
verkligen varit en spindel i nätet hos oss
och utfört värdefulla arbetsuppgifter. Han
kommer fattas oss! I och med att Göran är
scout ute i fingerspetsarna så skickade vi
med honom ett scoutlöfte att hålla: Jag
Göran lovar att alltid komma ihåg att jag
gjort stora och viktiga insatser för
Upplands Väsby missionsförsamling!

Under året har Henrik Isaksson förberett en
reflektionspunkt till våra styrelsemöten då
vi diskuterat trosfrågor kopplat till församlingens utveckling.

Med anledning av att vår församlingsföreståndare Göran Bondesson valt att börja en
ny tjänst i Linköping så har vi arbetat med
underlag för rekrytering av ny församlingsföreståndare. En rekryteringsgrupp bildades för att arbeta med rekrytering av ny
församlingsföreståndare. Först genomförde vi en dag tillsammans med församlingsutvecklare Anders Jonåker då vi inventerade församlingens styrkor och funderade vad vi kan bygga vidare på.
Därefter ägnade vi ett församlingsmöte åt
en workshop där vi inventerade vilka
kompetenser och egenskaper vi behöver
hos en ny församlingsföreståndare. Under
slutet av 2015 intervjuade vi några kandidater och ska slutföra processen i början av
2016.

5.4.2 Medlemskontakt och ekumenik

5.4.4 Städdagar och vattenskada

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 haft församlingsmöten efter gudstjänsten.

Städdag av kyrkan hade vi som vanligt
under våren med god uppslutning där vi
fick mycket utfört.

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 fastighets- och verksamhetsfrågor men även
att lyfta blicken och se mot horisonten.

Under sommarmånaderna och julen fortsätter vi samarbeta med Pingstkyrkan runt
gemensamma gudstjänster. Samarbetet
med Pingstkyrkan pågår även inom andra
områden. Vi samarbetar även med Hammarby församling (SvK).
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Under året har vattenskadan i villan åtgärdats och toaletten kommer att slutföras av
församlingsmedlemmar för att hålla kostnaderna nere.
5.4.5 Arbetsvecka
Som uppstart av hösten anordnade vi en arbetsvecka då vi utförde en rad arbeten på
kyrkbyggnaden, Röda stugan, kyrktomten
och inne i kyrkbyggnaden. I huvudsak alla
arbetsuppifter blev utförda och särskilt de
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som var prioriterade. För att få en vecka
med bön och arbete ramades arbetsdagarna
in av morgonbön, lunchbön, eftermiddagsbön och kvällsmässa. Många möten och
sammanträden gick också av stapeln under
veckan. Veckan avslutades med en festkväll då vi anordnade knytkalas och
tackade varann för väl utförda insatser.
Under festkvällen berättade Gunnel Liljengren om perioden då hon och Leo bodde
och arbetade i Bangladesh. Totalt 48 medlemmar var engagerade under veckan.

Styrelsen genom

Christina Grafström

Christer Larsson

Willis Tiger

5.4.6 Köket
En arbetsgrupp har bildats för att planera
och påbörja arbetet med att renovera köket.
Församlingen har fått ett lånelöfte av
banken att använda till köksrenoveringen.
Vi har också samlat in pengar via jubileumsinsamlingen till köket.

Britt-Marie Hallén

5.4.7 Julmarknad och ekonomi

Kerstin Neider

Julmarknaden fortsätter vara en succé och
är ett viktigt ekonomisk tillskott för oss i
församlingen. Julmarknaden är populär
med fikaförsäljning, brödförsäljning, kransar, blommor, julpynt med mera. Vi säljer
också olika evenemang som pågår under
hela året såsom afternoontea, middagar,
fotbollskvällar. När det gäller ekonomi så
har vi via ekonomistaplar på anslagstavlan
kunnat följa budgeterad kollekt och jämföra med vad vi samlar in. Där kan vi se att
trots att vi finasierat en vattenskada på 70
000 kronor så är kollekterna i samma nivå
som förra året det vill säga riktigt bra.

Henrik Isaksson

Hendrik Vare

Britt-Inger Berggren

I år har vi även utökat insamlingsmöjligheterna genom att ordna ett swishkonto.
Då lägger vi 2015 till handlingarna och
samlar krafter inför 2016!
Christina Grafström
Ordförande i Upplands Väsby
Missionsförsamling
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