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1. Församlingsordförande
har ordet
1.1 Ett år med pastorsvakans
Under 2016 har vi haft en vakans på tjänsten som församlingsföreståndare.
1.1.1 Tack Britt-Inger Berggren
Med anledning av denna vakans har vår
vice församlingsföreståndare Britt-Inger
Berggren utfört ett uppskattat arbete under
större delen av året, främst våren 2016. I
samband med årsmötet kommer Britt-Inger
att avsluta sitt uppdrag som vice församlingsföreståndare. Vi tackar Britt-Inger för
allt arbete hon utfört både som anställd
församlingsföreståndare men också under
de två vakansperioder som församlingen
haft. Stort tack för det!
1.1.2 Vi strävar vidare
I april 2016 anställde vi en vikarierande
pastor Sara Grön fram till sista december
2016. I oktober blev Sara sjukskriven.
Många gånger pratar vi om att vi inte gör
tillräckligt eller borde göra mer. När vi ska
summera verksamhetsåret så ser man tydligt att vi gör en hel del i vår församling.
Vi är engagerade i många saker och har ett
stort kontaktnät. Räcker det, kanske eller
kanske inte, men var och en av oss är sedda
av Gud och han ger oss de uppgifter vi
mäktar med och klarar av.
1.1.3 Vikarierande pastor Sara Grön
Sara Grön vikarierade under april till oktober. Det blev en kort period men Sara lämnade avtryck.
Hon har predikat några gånger med väl förberedda och genomtänkta predikningar. En
av huvuduppgifterna var att delta i scoutarbetet där hon nu är saknad av våra
scouter och hjälpledare. Sara har haft lätt
att förbereda andakter som nådde fram till
barn och ungdomar.
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Under sommaren planerade hon några
träffar med grillning i kyrkan.
Församlingsdagen med gudstjänst, lunch,
föreläsning och gruppsamtal blev mycket
omtyckt och lyckad med föredragshållare
och musiker som talade under temat "Våga
drömma". Temat berörde frågor om när
livet inte blir som man tänkt sig. Efter församlingsdagen initierade Sara uppstart av
veckomässor på onsdagar.
1.1.4 Tro, gemenskap och arbete
I vår församling pågår det många viktiga
uppdrag, exempelvis gudstjänster, bönegrupp, tisdagsträffar, språkcafé, barnkör,
scout, internationellt arbete, uthyrning,
redaktionskommitté, verksamhetsråd och
styrelsearbete. Förutom detta många små
och stora uppdrag. Det som genomsyrar
allt detta är vår gemensamma tro. Vi får
också i gemenskap utföra allt detta arbete
tillsammans.
1.1.5 Treenigheten
Vi har tre ben att stå på i en församling
Gud, Jesus Kristus och den Helige ande.
Detta är det grundfundament som hela vår
församling vilar på och anledningen till att
vi finns till.
Det är just därför vi har en församling på
en höjd i Upplands Väsby för att visa för
alla att vi vill leva och visa på detta budskap. "Vi sätter ej ljuset under skäppan".
Det vill säga vi vill sprida budskapet om
Guds evangelium och inte dölja detta på
något sätt. Låt oss fortsätta uppmuntra
varandra att vara stolta över detta viktiga
budskap vi har att dela med oss av! Låt oss
också göra verkstad av det och dela med
oss av detta till andra!
Christina Grafström
Församlingens ordförande

Församlingsordförande har ordet
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2. Gudstjänst & samlingar
2.1 Verksamhetsrådet
Deltagare: Sune Grafström, sammankallande, Eva Anfält, Lena Wohlfeil, Lotta
Svensson och Jan Hermansson
2016 blev ett ganska intensivt år för
församlingens Verksamhetsråd. Det
faktum att församlingsföreståndare- och
pastorsfrågan i församlingen inte kunnat
lösas under året innebar ett intensifierat
arbete för Verksamhetsrådet. Att församlingens vakanspastor dessutom tyvärr
sjukskrevs under hösten 2016 innebar
ytterligare "fotarbete" för att hitta bland
annat predikanter och gudstjänstledare till
årets samlingar. Även att ordna musiker till
gudstjänsterna under 2016 har varit en
större utmaning än tidigare då Kristina
Holm, förtroendevald musiker i församlingen, genomgått en höftoperation och
inte kunnat spela under en period. Kyrkans
barnkörverksamhet har dock flutit på bra
tack vare nya ledaren Karin Kihlström.
Karin har på ett fint sätt tagit hand om
barnkörens verksamhet och kören har
sjungit i kyrkan vid några tillfällen bland
annat vid Julmarknaden och man har även
arrangerat 2016 års luciatåg i kyrkan.
Trots en hög arbetsbelastning i Verksamhetsrådet har samarbetet har fungerat
utomordentligt bra i gruppen och kyrkans
ordinarie gudstjänstprogram har kunnat
bibehållas i samma omfattning som om
församlingen hade haft en ordinarie församlingsföreståndare och pastor.
Verksamhetsrådet vill rikta ett särskilt tack
till alla tillresande pastorer, gudstjänstledare, organister och musiker som bidragit till att göra församlingens gudstjänstprogram under 2016 varierat och välsignat. Vi tackar framförallt Herren för
hans välsignelse och ledarskap i arbetsgruppen och på det sätt han välsignat hela
församlingen under 2016.
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En särskild utmaning har förstås varit de
större samlingshelgerna och inte minst
årets sista månader och under jul- och
nyårshelgerna. Här vill vi rikta ett särskilt
tack till Peter Plars som utgjort ett fantastiskt stöd som pastor vid många av samlingarna i kyrkan. Vi har även förmånen att
få lyssna till Peters förkunnelse vid flera
tillfällen under våren 2017.
Verksamhetsrådets arbete är naturligtvis
främst inriktat på att planera och utvärdera
församlingens gudstjänster. Men man har
också det övergripande ansvaret för alla
andra aktiviteter som händer i församlingen. Parallellt med planeringen av kyrkans verksamhet fortsätter arbetet med att
söka ny församlingsföreståndare och
pastor efter att Göran Bondesson slutade
sin tjänst under november 2015.
Kom ihåg Verksamhetsrådets arbete i dina
böner.
Jan Hermansson

2.2 Musiklivet 2016
2.2.1 Nya musikansvariga
På vårt första möte i verksamhetsrådet i
januari berättade Nils-Åke Barkefors att
han önskade avgå som ansvarig för inbokning av musiker och organister i Missionskyrkan. Nils-Åke har skött detta uppdrag
under många år till glädje för alla oss besökare på gudstjänsterna. Utbudet har varit
rikt och varierat och vi alla är tacksamma
över hans stora engagemang! Tack NilsÅke!
Över en kopp kaffe i paret Barkefors hem
berättade Nils-Åke om sitt uppdrag och
gav tips och inspiration till kommande
verksamhetsår.
Lena Wohlfeil har tillkommit i verksamhetsrådet som resurs för musiklivet med
undertecknad som medhjälpare och inbokare av organister. Det är ett roligt, givande och ansvarsfullt uppdrag eftersom

Gudstjänst & samlingar
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musiken har en så avgörande roll för
upplevelsen av gudstjänsten. Gudstjänsten
utgör ett flöde av gudsnärvaro där musik,
böner, predikan tillsammans ger styrka åt
kärnan i budskapet.

båda skickliga musiker. Några söndagar
har vi fått njuta av sång och musik med
Stefan Jämtbäck, Anders Hedborg, Olle
Eilestam, Thore Kennestad och Anna
Skagersten.

2.2.2 Musikevenemang och aktörer

I oktober hade vi besök av Husbykyrkans
kör under ledning av Lena Rubensson.

År 2016 har vi haft ett stort antal musiker,
sångare och organister som bidragit.

2.2.3 Framtid

19/3 besöktes vår kyrka av en stor kör från
Svenska kyrkan i Järfälla som framförde
musikalen Jesus Christ Superstar, utformad till en mässa. Körledare var församlingsmusiker Monika Bjerkeroth och föreställningen utarbetades i samråd med
studieförbundet Bilda. Kyrka var fullsatt
och föreställningen mycket uppskattad.

Vi ser fram emot fler träffar bl.a. med
Ellen Jernberg, Basement boys och Göran
Neiders City Brass, Sven-Olov Jernberg
och Olov Olofsson under året som kommer, samt också besök av Fresta seniorkör.
Eva Anfält

Trogna och mycket uppskattade organister
under året har varit Torbjörn Lundberg,
Kristina Holm, Karin Plars och Lena
Wohlfeil.

3. Omsorg och gemenskap

Körerna Joyful och Sing Sing har förgyllt
gudstjänsterna vid flera tillfällen där också
körernas ledare Monika Bjerkeroth och
Lena Wohlfeil även varit organister.
Vårt eget Basement Boys med Ellen
Jernberg som solist har haft musikcafé vid
några tillfällen, vilka har varit fantastiska
och fyllda av musikglädje.
Barnkören med solister framträdde på
Valborg liksom även på Luciafirandet i
december. Här kan vi inte nog framhålla
Kerstin Neiders engagemang. Efter mycket
jobb lyckades vi i början på hösten hitta
Karin Kilström som blev ny körledare för
barnkören.
Britt-Inger Berggren har medverkat med
sång och musik med sin väninna bl.a. vid
tre-kaffe i sommartid och på tisdagsträff,
vilket vi uppskattar mycket.
Lena Wohlfeil har varit sångsolist vid
några gudstjänster.
Daniel Lundin har medverkat som organist
vid flera tillfällen liksom Olov Olofsson,
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3.1 Omsorg och diakoni
Under 2016 har det inte funnits någon vald
grupp, som haft till uppgift att lyssna in
och organisera våra medlemmar soch
vänners behov av omsorg. Anledningen till
detta är förstås pastorsvakansen. Trots
detta har det diakonala och omsorgsarbetet
fungerat, om ändå i mindre omfattning,
men det har ändå gjorts en hel del. Det är
många av församlingens medlemmar som
varit extra lyhörda när det framkommit att
någon behöver stöd eller hjälp. Antingen
har man själv ställt upp eller bett någon
annan att göra det.
Exempel på vad som skett är. Uppvaktning
vid födelsedagar. Ett besök eller telefonsamtal vid sjukdom. Många är telefonsamtalen, som ringts för att ställa frågan "Hur
mår du". Det är flera, som fått hjälp med
skjuts till gudstjänster och andra samlingar.
Några av språkcaféets vänner har fått hjälp
med kontakter med myndigheter. Några
har fått vänner i församlingen, som hjälper
till och stödjer när man ska lära sig hur det
svenska samhället fungerar.

Omsorg och gemenskap
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Diakonin och omsorgsverksamheten i församlingen behöver utvecklas och det får vi
hoppas sker under 2017. Behoven finns
över allt, stora som små, bland församlingens medlemmar och alla dem som
besöker kyrkan varje vecka och även de
som bor i vår kommun.
Britt Kjellberg

3.2 Ungdomsarbete via Equmenia
Equmenia är samlingsnamnet på allt barnoch ungdomsarbete inom Equmeniakyrkan. Equmenias mål är att vara en plats
för alla barn och unga att få utvecklas i
gemenskap med andra och Jesus.
Equmenia Upplands Väsby bedriver tre
olika aktiviteter för barn och unga:
Barnmusik, Ungdomsprojeketet UP samt
Scouter.
3.2.1 Arrangemang
De huvudsakliga aktiviteter som Equmenia
bedriver är Scout, Barnmusiken och UP,
utöver det har Equmenia Upplands Väsby
under året arrangerat Lucia samt Valborg.
Valborgsfirandet i kyrkan sköts helt av
Equmenia. Valborgsfirandet sker både
inne i kyrkan även utomhus, inne i kyrkan
bjuder barnkören på underhållning, utomhus ansvarar scouterna för tändning av
majbrasan och Equmenia står för korvgrillning och kaffeservering. Årets vårtalare var Leif Bejhed från kommunens
Kultur och fritidsnämnd. Det andra större
evenemanget som Equmenia står för är
Lucia. Detta sköttes av barnmusiken med
ett stort luciatåg som innehöll både sång
och musik. Efter luciatåget var det kaffeservering en trappa ner vi hade även lotteriförsäljning med saker som var kvar från
årets julmarknad. Det var även märkesutdelning för en del scouter som leddes av
Henrik Isaksson samt Ingemar Jarlebring.
Försäljningen sköttes av ledare och del-
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tagare i Equmenia. Det är väldigt roligt att
så många vill vara med och hjälpa till.
Magnus Kindbom
ordförande equmenia i Upplands Väsby

3.3 Tisdagsträffar för daglediga
För att deltaga eller medverka i tisdagsträffarna finns ingen åldergräns nedåt eller
uppåt.
97-årige Sven Nilsson med ämnet Ensamstående – enastående berättade verkligen
enastående om sin långa livsvandring som
Frälsningarméofficer.
Förre landshövdingen i Västmanland Ingemar Skogö berättade om en landshövdings
uppgifter Från sammanträden till skogsbranden 2014.
Om Missionsarbete i Sydostasien tog den
pensionerade flygkaptenen Jack Fagerström med oss på en intressant resa.
Rauli Lethonen, som arbetar för Ljus i
Öster, berättade om organisationens arbete
i Kina som är ett mycket viktigt och fruktbärande arbete.
Någon besökte min själ – om Dostojevskijs
andliga resa berättade riksevangelist Jan
Erixon - oerhört intressant.
Vår hälsa har vi intresserat oss för genom
att friskvårdskonsulent Agnet Lindell tipsat
oss om Styrka för livet och Margareeta
Linander berättat om Aloeplantan, en
enastående grönsak i hälsans tjänst.
För sång och musik har Gunnar Vikfeldt
med band aktiverat våra hjärnor med
musikkryss både på våren och hösten och
Ton-åringarna från Tumba gav oss Hösttröst med sina fina sånger och musik.
Vårens resa gick till Linköping där vi hälsade på hos vår förre pastor Göran Bondesson. Det var ett kärt återseende och få se
och delta i en mässa i hans nya kyrka
Lambohovskyrkan. Vi besökte även Missionskyrkan och fick en guidad tur i domkyrkan och en kortare promenad i Gamla

Omsorg och gemenskap
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Linköping. Det var en intressant och uppskattad heldag.
Sommarens Trekaffe i sommartid var
ovanligt välbesökta och uppskattade.
Tisdagsträffens 29 program plus 7 program
i Pingstkyrkan, som vi samarbetar med, har
varit mycket välbesökta. Mellan 25 och 40
pers har varit med på omväxlande och
intressanta program.
Marianne Svensson

3.4 Internationella gruppen
Internationella gruppen i Kyrkan bedriver
församlingens biståndsarbete utåt i
världen. Genom pengarna vi drar in genom
att arbeta på Secondhandbutiken Skopan
på lördagar och i veckorna får vi ihop en
budget som är öronmärkt att använda till
arbete internationellt. Det är Internationella
gruppens uppgift att välja ut projekt runt
om i världen vi tycker ska få ta del av
pengarna samt fördela dessa.
3.4.1 Insamlade medel
I och med att så pass många av församlingens medlemmar och dessutom utomstående skriver upp sina timmar på Missionskyrkan Upplands Väsby så har vi en
hel del pengar att fördela. Under året 2016
arbetade vi in ungefär 325 000 kronor
genom Skopan, som vi i gruppen sedan
fördelade på åtta olika projekt världen
över. En fantastisk summa som vi ska vara
stolta över ha vara delaktiga i att det kommit till hjälp där de behövs som mest!
3.4.2 Fördelning av medel
Då jag i skrivande stund inte har de exakta
siffrorna så lämnar vi det och fokuserar
istället på de största projekt vi fördelat
pengar till under året.
3.4.3 Litauen
Redan under de tidiga åren med Göran
Bondesson som pastor skapades band med
projekt och kyrkor i Litauen. Genom bland
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annat Ungdomsprojektet UP:s besök och
den församlingsresa som gjordes förra året
har banden stärkts. Därför är det självklart
att det fortfarande är ett av de projekt vi ger
mest pengar till. Uppskattningsvis gick
100 000 till olika projekt där under 2016.
3.4.4 Filippinerna
Ett annat land som vi haft band med länge
är Filippinerna. Det var Leo som under sin
tid som ordförande i Internationella gruppen skapade band med en man vid namn
Rudy som var ansvarig för en hel del
projekt där och genom honom vet vi att
pengarna fördelas väl. Vi får regelbundet
långa brev med fina och detaljerade utläggningar om hur pengarna använts vilket vi
värde sätter högt. Detta projekt fick under
2016 60 000 kronor.
3.4.5 Burma/Myanmar och Kenya
Två projekt till får en större summa pengar
och det är ett projekt som vi finansierar
genom Diakonia i Burma/Myanmar och ett
i Kenya.
Det i Kenya är välkänt för församlingen
genom dels en församlingsresa men också
genom Vitor och Andrés filmprojekt. Där
är det främst Mullys Children som får 40
000 kronor.
Projektet i Burma/Myanmar är ett projekt
för att stödja burmesiska flyktingar som
bor i Thailand där de inte får någon som
helst hjälp och återvända är det inte tal om.
Många har bott i flyktingläger hela sina liv.
Detta projekt skrev jag en längre text om i
församlingsbladet under hösten om ni vill
läsa mer. Projektet fick 25 000 kronor.
3.4.6 Katastofer i Libanon och Syrien
En katastrofinsamling gjordes under året
till Libanon/Syren för att hjälpa till med
stöd och hjälp till flyktingar som flytt
kriget i Syrien. Detta gjordes genom
Diakonia.

Omsorg och gemenskap
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3.4.7 Akut i närområdet

3.5.1 Arbetsform och öppenhet

Under 2015 skapade vi en Social fond där
vi öronmärkte 10 000 kronor för att kunna
hjälpa med akuta insatser till människor i
vårt nätverk genom t ex Språkcafét med
pengar.

Under höstterminen lämnades den tidigare
arbetsformen med en inledning och ett
tema för varje samling. Undantag var tillfällen då lokala grönsaker, frukt, bibliotekets böcker och julens traditioner uppmärksammades. Det vanliga är nu att deltagare har uppgifter, blad och böcker, med
sig att samtala om. Annars finns en "resursbank" som aktiva ledare steg för steg
har byggt, det är böcker för språkinlärning, temablad mm att samtala omkring .

3.4.8 Stöd Skopan
En sista uppmaning till er alla. Det arbete
och projekt vi stödjer med dessa pengar är
enormt viktigt, i många fall räddar det liv.
Därför uppmanar jag alla som känner att de
kan att hjälpa till och jobba på Skopan. Vi
är många redan men fler behövs. Ni kanske
bara kan en gång, det är bättre än ingen
gång! Tack alla som hjälper till!
Internationella gruppen genom
Simon Jernberg

3.5 Språkcafé
Språkkaféet har gjort sitt 6:e verksamhetsår. Det har varit öppet varje onsdag kl 1315 med undantag för tre sommarmånader
och veckor kring jul-nyår. Övre församlingssalen är en bra lokal för ändamålet.
Som mest var vi 45 med samtalsledare och
deltagare inräknade, då kom även andra
rum i kyrkan till användning. I genomsnitt
var vi under vårterminen c:a 35 och höstterminen c:a 30. Normalt är deltagarna
något fler än samtalsledarna, så varje ledare får en eller två att samtala med.
Deltagarna kommer från olika länder. Mellanöstern, Eritrea och Afghanistan, men
även Kina, Algeriet, Polen, Bulgarien osv
finns representerat. De flesta har asyl och
går på Svenska för Invandrare (SFI), men
en hel del har av olika anledningar inte den
förmånen. Det finns en kärna av deltagare
som kommer varje gång, andra kommer en
period och försvinner. Ingen närvarolista
med namn finns, men uppskattningvis har
c:a 60 personer "betjänats" i kaféet.
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Det brukar ta en halvtimme eller timme
innan alla har kommit, då har vi ofta lätt
gympa och information till alla. Det kan
gälla något nytt material, att något händer i
samhället eller i kyrkan osv. Alla förklaras
välkomna oberoende av varifrån man kommer, hur man ser ut och vad man tror på;
kristna, muslimer, hinduer, judar, buddister
… alla är lika välkomna. Detta är i några
fall problematiskt för deltagare som blivit
och blir förföljda, kanske har släktingar
som dödats för sin tro.
3.5.2 Många och pigga samtalsledare
Samtalsledarna är med något undantag pigga pensionärer. En del har lång erfarenhet
av verksamheten, men alla är inställda på
att prata, prata och lyfta språkkunskaper
hos nyanlända på deras villkor. 15-20
personer har varit regelbundna samtalsledare, av dem är ca 1/3 icke församlingsmedlemmar. En mycket stor tillgång är
församlingens vän Maria från Libanon/
Syrien som varit i Sverige över 20 år. Hon
har löst många språkliga knutar och förebyggt missförstånd.
En utmaning är att hitta ytterligare variation för deltagarna, t ex att lära språk
medan man gör något praktiskt. En liten
sådan grej var under hösten att låta några
deltagare vara med och förbereda kaffet
och doppat samt diska. En lingonplockningsutflykt lockade c:a 10 personer.

Omsorg och gemenskap
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Några få deltog i sommarens grillkvällar
bakom Missionskyrkan.
3.5.3 Kontaktnät
Annonsering av verksamheten sker genom
besök på SFI, affischer samt annons i
lokalpressen. Kommunens handläggare för
invandrare och integration är mycket tillmötesgående. Vi har kontakter med en av
Svenska kyrkans diakoner, som driver ett
mer omfattande språkkafé i en annan del
av samhället. Ett nätverk, där kommunen,
Rädda Barnen, Röda korset, Biblioteket
och Lions ingår, träffas ett par gånger per
termin. Det har bl a varit ansvarigt för en
"minimässa" om integration för invandrade
och ortsbor.
Studieförbundet Bildas erbjudande har utnyttjats - på våren var 5 av våra samtalsledare på kursdag i Arbrahamsbergskyrkan
och under hösten var 3 av oss på liknande
övning i Norrmalmskyrkan.
Samtalsledarna genom Ingemar
Jarlebring

3.6 Julmarknad
Efter många år med traditionsenlig julmarknad har vi någon gång under hösten
ställt oss frågan om Ska vi ha julmarknad i
år? eller ska vi göra något annat?
Svaret har då blivit att vi ska ha julmarknad eftersom det betyder så mycket för
många och det ger ett bra tillskott till
församlingsekonomin.
Alltså började vi i Julmarknadskommittèn
förberedelserna med att fördela arbetsuppgifterna och sedan rullar det vidare
genom att flera bidrar med både praktiskt
och ekonomiskt stöd.
Snabb åtgång som vanligt på lotterierna
och kö till brödbordet med alla goda och
fina bakverk. Lotterivinsterna i år innehöll
bla det fina "Julbaket", Matkorg, Fruktkorg, Virkade mössor, Tombola, Chokladkorg, Blomlotteri mm.
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Vid försäljning av tjänster vid "Sunes Jul"
kunde man bl a köpa "Palestinsk afton",
“Dagsutflykt till Brunnen & Klostret”,
"Mälarkryssning i Yacht", "Sill o Dill i
Skärgården" och "Syrisk kulinarisk afton"
Vid adventsstunden bjöds på sång av Barnkören under ledning av vår nya barnkörledare Karin Kihlström.
Serveringen bjöd traditionsenligt på bla
Risgrynsgröt, fantastiska tårtor, Bakverk
och Tunnbrödsrullar.
Det kan sägas att det var en välbesökt julmarknad som gav bra tillskott till församlingskassan.
Tack alla som bidrog till en lyckad
julmarknad!!
Lotta Svensson, Anita Hermansson

4. Annonsering
4.1 Via papper och Internet
Annonseringsplatser för affischer externt
har försvunnit och sker bäst via Skopan.
Våra lokaltidningars gratis evenemangstips
har utnyttjats av speciellt Tisdagsgruppen.
Via Internet når vi ut via en aktuell men
påver hemsida. 2016 halverades antal
besök till 2 000. Undertecknad tolkar det
som en tidstrend där sociala media via
smarta telefoner och “paddor” har reducerat hemsidesintresset.
Internt har akuta påminnelser skickats ut
till medlemmar per epost.

4.2 Församlingstidningen
Tidningen fyller en viktig funktion i vår
församling. Där kan vi få och ge information och alla röster är lika viktiga. Den utkommer 4 gånger per år med normalt 20
sidor men om bidragen tryter blir det av
trycktekniska skäl 16 sidor vilket fungerade bra för ett av numren.
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4.2.1 Pastorn har ordet
ger församlingens budskap som en kort
betraktelse som kan läsas flera gånger med
nya upplevelser. Under ett år utan fast
anställd pastor har 3 författare medverkat:
Britt-Inger Bergren lät oss följa några
Emmaus-vandrare och försökte förstå
deras behov av att ha någon som lyssnar.
Hon avslutade med orden Gud är oss
närmare än vi är oss själva.
Sara Grön skrev i sommarnumret om de
vanliga dagarna och budet att älska din
nästa som dig själv via förlåtelsen. I höstnumret utmanade hon oss om att stå upp
för vår tro och påminde om kampanjen
Mitt Kors.
Peter Plars uppmuntrade oss att glädjas åt
den fria gåvan Jesus Kristus, då behöver vi
inte oroa oss alltför mycket.
4.2.2 Människors öden och erfarenhet
Av olika skäl har vi även i år porträtterat
några personer:
Leo Liljengren och Ingrid Jarlebring berättade om sina biståndsarbeten i Bangladesh
och Etiopien, familjen Plars om bistånd på
Södermalm. Familjen Rodriguez beskrev
sina erfarenheter som flyktingar i Chile.
Familjen Malakis återgav sin bakgrund i
Indien och deras vägar till Väsby och vår
församling.
Jacob Wohlfeil upplevde ett inspirerande
studieår i USA.
Essi Grönborg och Sara Grön vittnade om
hur tron påverkat deras liv.
Vad en kyrkoledare gör fick vi veta genom
Equmeniakyrkans Lasse Svensson.
4.2.3 Verksamheten I Fokus
Vår verksamhet belyses av glimtar från
olika arbetsgrupper som kompletterar
styrelsens och Equmenias regelbundna
rapporter. Kökets stora renovering avslutades med ett bildkollage från arbetet. Eva
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Lenestad och Lillemor Dahlgren gav oss
inblick i hur det är att vara församlingens
husmor.
Vårterminens tisdagsträffar avslutades
med en bussresa till Lindköping och vår
förre pastor Göran Bondesson, som mötte
upp utanför sin församlingskyrka i Lambohov.
En smakfull och värmande återblick från
en kväll med ”Afternoon tea” rapporterades av Catarina Lundberg.
Diakonia fyllde 50 år den 22 oktober. Det
firades med en heldag i Immanuelkyrkan i
Stockholm. Där uppmärksammades deras
arbete nu och genom tiderna, rapporerade
Simon Jernberg, som även gav oss tre
argument för att bedriva ungdomsarbete.
Genom Kerstin Neider fick vi del av en
vanlig onsdag i kyrkan. Det är en stor
glädje och en stor mission att våra lokaler
fylls med olika aktiviteter.
Redaktionen bestod av Britt-Inger Berggren, Sara Grön, Simon Jernberg, Anne
Catrine Johansson, Torbjörn Lundberg och
Monica Tiger, Göran Neider

5. Förvaltning
5.1 Församlingsboken
Församlingen består vid 2016 års utgång
av 138 medlemmar.
Följande 4 medlemmar har lämnat församlingen under året:
2 medlemmar har under året fått hembud:
• Anna Arvidsson i ålder av 88 år
• Kjell Aronsson i ålder av 70 år
Vi tackar Gud för allt som Anna och Kjell
har betytt för vår församling.
2 medlemmar har begärt utträde ur församlingen:
• Göran Bondesson till Linköpings Missionsförsamling
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• Maryam Khailtash till församling inom
Svenska Kyrkan
Göran Neider
Matrikelförvaltare

5.2 Fastighetsrådet
Fastighetsrådet har under året bestått av
Staffan Jernberg, sammankallande, Bosse
Olofsson, Anders Dahlgren, Ingemar
Hagengran, Henrik Isacsson och Magnus
Kindbom.
5.2.1 Köksrenoveringen
Huvudfokus har under året varit köksrenoveringen och också det som krävt mest
personella resurser. Under hösten bildades
en projektgrupp med Hendrik Vare som
projektledare och vidare Lillemor Dahlgren, Margareta Bonnevier, Anders Dahlgren och Staffan Jernberg. Noggrann planering, efterforskningar, val av köksleverantör, hantverkare, färger, kakel m.m.
Alla detaljer var viktiga att gå igenom.
Bosse Olofsson och Ingemar Jarlebring har
också till stor del tillhört projektgruppen.
Projektet tog sin början i februari och slutfördes med en officiell invigning den 19
juni 2016.
Här vill jag rikta ett stort stort TACK till
alla kunniga och engagerade frivilliga som
prioriterat tid för detta projekt. De frivilliga insatserna betydde mycket för att spara
in på kostnaderna för ett sånt här omfattande projekt.
5.2.2 Löpande underhåll
I övrigt har fastighetsrådet under året haft
händelser som till stor del beror på normalt
slitage, bl a rörläckaget från toaletten i villan, som löste sig på ett mycket bra och
kostnadseffektivt sätt.
Vi har också under hösten fått hjälp med
att bättra på fasaden efter regnläckaget som
uppstod 2015 på villan. Även fasaden runt
kyrkobyggnaden har bättras på och detta
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med hjälp av frivilliga krafter från St Johannes Församling.
Betydelsen och vikten av frivilliga krafter
kan inte nog understrykas och med tacksamhet konstaterar att det finns gott om
sådana.
Kyrkobyggnaden är 43 år gammal och
saker och ting uppstår som kan kosta stora
pengar.
För Fastighetsrådet 2016
Staffan Jernberg

5.3 Uthyrning av lokaler
5.3.1 Årets hyresgäster
Även under 2016 har församlingen fått
hyra ut kyrkans lokaler för gudstjänster,
körövningar och utbildning samt till AAverksamhet (Anonyma Alkoholister).
Under året har AA-Väsby tillkommit som
ny hyresgäst. De disponerar Villan för sin
verksamhet två dagar i veckan. De övriga,
som hyr regelbundet är St Johannes församling av Damaskus, Viktväktarna och
körerna Sing-Sing och Joyful. Dessutom
har RGRM (Ronnie Gardiner Rhythm
Therapy) förlagt sina utbildningsdagar i
församlingens lokaler.
Uthyrning till privatpersoner har upphört
sedan styrelsens beslut i oktober 2015.
5.3.2 Intäkter och påverkan
Resultatet för uthyrningsverksamheten
2016 blev ca 84 000 kr. 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 och får närmare kontakt med.
Uthyrningen fungerar för det mesta väldigt
bra. Givetvis uppstår det ibland problem,
men de har gått att lösa utan några större
problem.
Genom att församlingen hyr ut sina lokaler
till andra så får vi blicka tillbaka och kon-
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statera att det är väldigt många, som besöker kyrkan varje vecka. Förhoppningsvis
kan det på kort eller lång sikt betyda att de
också besöker någon av de gudstjänster
och samlingar, som församlingen erbjuder.
Många tar säkert församlingstidningen
med sig hem och läser.
Britt Kjellberg

5.4 Styrelsens berättelse
Under 2016 har styrelsen bestått av Christina Grafström, (ordförande), Hendrik
Vare (vice ordförande), Thorbjörn Lundberg (kassör), Britt-Marie Hallén (sekreterare), Christer Larsson (ledamot), Henrik
Isaksson (ledamot) och Kerstin Neider
(ledamot). Under vårterminen har även
vice församlingsföreståndare Britt-Inger
Berggren deltagit med anledning av
pastorsvakansen i församlingen. Vi
fortsätter med att ha gemensamma
styrelsemöten tillsammans med Equmenia.
Equmenia 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.
5.4.1 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/
över-gripande 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 året har Henrik Isaksson fortsatt
förbereda en reflektionspunkt till vårt gemensamma styrelsemöte med Equmenia då
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vi diskuterat trosfrågor kopplat till församlingens utveckling.
5.4.2 Medlemskontakt och ekumenik
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.
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).
5.4.3 Rekrytering och vikarierande
pastor
Under 2016 har vi lagt stort fokus på rekryteringsarbete för att kunna tillsätta tjänsten
som församlingsföreståndare.
Rekryteringsgruppen har bestått av Christina Grafström, Britt-Inger Berggren,
Lena Wohlfeil, Eva Lenestad, Henrik
Isaksson och Simon Jernberg/ Magnus
Kindbom. Vi har annonserat tjänsten vid
två tillfällen under året och genomfört ett
antal intervjuer men av olika anledningar
har vi ännu inte kunnat rekrytera en församlingsföreståndare. I april anställde vi
Sara Grön som vikarierande pastor. Sara
var anställd en kortare tid men lämnade
ändå några avtryck efter sig. Bland annat
har hon knutit två pastorskandidater från
THS till Upplands Väsby församling som
kan hjälpa till med predikningar. Sara har
också startat veckomässor onsdagar. Under
hösten ordnade hon också en mycket
upskattad församlingsdag.
Med anledning av pastorsvakansen har
verksamhetsrådet utfört ett stort och uppskattat arbete med att planera alla våra
gudstjänster.
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5.4.4 Städdagar
Vi anordnade en städdag av kyrkan under
hösten då vi städade både inne och utomhus med god uppslutning och mycket åtgärdat. Vi fick i år värdefull hjälp från den
syrisk-ortodoxa församling som hyr av oss.
5.4.5 Namnbyte

Tack för alla goda insatser under 2016!
Christina Grafström
Ordförande i Upplands Väsby
Missionsförsamling

Styrelsen genom

På ett församlingsmöte i januari diskuterade församlingen om frågan att byta namnet
på församlingen till Equmeniakyrkan i
Upplands Väsby eller liknande. Beslutet på
församlingsmötet blev att avvakta med
namnbyte och styrelsen har beslutat att
väcka frågan igen då vi har installerat en
ny församlingsföreståndare.
5.4.6 Köket
Under året 2016 har vi renoverat köket
vilket blev mycket bra. Stort tack till arbetsgruppen och alla som på olika sätt
hjälpt till med detta. Finansieringen har
skett via en jubileumsinsamling och andra
insamlade medel. Församlingen har fått ett
lånelöfte av banken att använda till
köksrenoveringen men kommer inte
behöva utnyttja detta.

Christina Grafström

Christer Larsson

Torbjörn Lundberg

Britt-Marie Hallén

Henrik Isaksson

5.4.7 Julmarknad och ekonomi
Julmarknaden är ett viktigt ekonomisk
tillskott för oss i församlingen. Den är
populär med försäljning av fika, bröd,
kransar, blommor, julpynt med mera. Vi
säljer också olika evenemang som pågår
under hela året såsom båtutflykter,
middagar, intressanta samtal med mera.
När det gäller ekonomi så har vi via
ekonomistaplar på anslagstavlan kunnat
följa budgeterad kollekt och jämföra med
vad vi samlar in. I år har kollekterna varit
på en lägre nivå än förra året. Trots detta
har vi kunnat finansiera köksrenoveringen
utan att låna pengar av banken.
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