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1. Församlingsordföranden
har ordet
1.1 Ett år med utmaningar och
nya pastorer
Under första halvåret av 2017 hade vi fortfarande tjänsten som pastor och församlingsföreståndare vakant. I augusti kunde
vi glädjas över att anställa två pastorer Erik
Lund på 50% tjänst fram till juli 2018 och
Stefan Andersson på 30% tjänst fram till
augusti 2018. Tjänsten som församlingsföreståndare kvarstår vakant tills vidare.

Både Erik och Stefan har kommit igång bra
in sina tjänster och har startat bönestund en
gång i veckan. De är båda uppskattade för
sina insatser med predikningar men även i
andra sammanhang bl a på att möta folk.
Före jul fick vi beskedet att Erik Lund från
hösten 2018 fått ny fast tjänst som pastor i
Anderstorp Missionsförsamling tillsammans med sin hustru Jenny. Vi förstår att
detta passar dem idealiskt och är i linje
med deras önskan och dröm.
1.1.4 Tro, arbete och gemenskap

1.1.1 Tack till Henrik Isaksson
Med anledning av att vakansen som församlingsföreståndare ej har blivit tillsatt
ännu så har Henrik Isaksson tjänstgjort
som vice församlingsföreståndare och
innehar fortfarande denna roll i församlingen. Henrik har även under första
halvan av 2017 jobbat halvtid som pastor
samt ansvarig för scouterna. Henrik har
gjort ett mycket bra jobb både som pastor
och scoutansvarig. Ett stort tack från församlingen för det.
1.1.2 Församlingen strävar framåt
I augusti anställde vi Erik Lund och Stefan
Andersson som pastorer för ett år. För
övrigt så har vi ett stort engagemang i vår
verksamhet, det är jättebra men vi får inte
glömma varför vi är här, att Gud ser var
och en av oss och han vill ge oss det vi
klarar av. Därför skall vi känna glädje över
de uppgifter han ger oss.
1.1.3 Våra pastorer Erik Lund och
Stefan Anderson
De har delat upp sina arbetsuppgifter sins
emellan där Erik är verksam i vår barn- och
ungdomsverksamhet. För övrigt predikar
de två gånger i månaden i våra gudstjänster
samt leder både veckomässa och en bönestund en gång i veckan. Övrig tid använder
de till personsamtal samt till att försöka
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skapa kontakt med människor ute i
samhället.

Det finns många viktiga uppdrag i vår församling som pågår, till exempel i våra
gudstjänster men även i tisdagsträffar,
språkcafé, barnkör, scout, veckomässa,
bönestund, internationellt arbete, uthyrning, redaktionskommitté, verksamhetsråd
och styrelsearbete. Förutom alla verksamheter så är det ändå vår tro som genomsyrar alltihop. Vi får också i vårt arbete en
god gemenskap.
1.1.5 Treenigheten
Treenigheten innehåller de tre ben församlingen står på, Gud, Jesus Kristus och den
Helige Ande. Det är grundfundamentet
som hela församlingen vilar på och anledningen att vi finns till.
Låt oss med dessa grundpelare föra ut
budskapet om Guds evangelium med stor
frimodighet samt uppmuntra varandra i att
dela med oss av detta viktiga budskap.

1.2 Delat ordförandeskap
Vi har under året delat på ordföranderollen
och det har fungerat bra.
Magnus Kindbom har tagit den officiella
rollen internt och externt och lett styrelsemöten. Sune har fokuserat på personalansvaret och framtidsfrågorna "Vison 2025
- Vägval 2018".

Församlingsordföranden har ordet

Verksamhetsberättelse för år 2017, Upplands-Väsby Missionsförsamling

Styrelse- och församlingsmöten har förberetts gemensamt.
Magnus Kindbom, Sune Grafström
Församlingens båda ordföranden

2. Gudstjänst & samlingar
2.1 Andliga samlingar
Församlingens andliga liv bygger på gudstjänster, nattvard och bön. Söndagarnas
gudstjänster kl 11 med vidhängande kyrkkaffe samlar normalt 40 personer eller fler.
En gång i månaden delas nattvarden i
gudstjänsten. Årets nyheter är veckomässa
onsdagar kl 20:30 samt bönestunden som
våra nya pastorer samlat till på torsdagar kl
14:30. Därtill finns den aktiva bönegruppens samlingar.

2.2 Verksamhetsrådet
2.2.1 Arbetsbelastningen lättade
Arbete inom församlingens Verksamhetsråd (VR) har varit riktigt intensivt under
de senaste två åren främst vad gäller den
löpande programplaneringen. Då vi har
saknat ordinarie pastor har mycket tid lagts
ner på att hitta gästpredikande pastorer för
våra olika samlingar. Detta i kombination
med rådets vanliga arbete att planera in
gudstjänstledare, organister och musiker
vid gudstjänsterna har gjort arbetsbördan
ganska tung. Så det var med stor glädje och
välsignelse rådet mottog nyheten att Erik
Lund och Stefan Andersson svarat ja att
som vakanspastorer dela på den ordinarie
pastorstjänsten. Sedan sommaren 2017 är
arbetssituationen inom Verksamhetsrådet
annorlunda. På sikt kommer rådet dessutom att kunna arbeta med lite andra frågor
som hittills inte hunnits med. Under 2018
kommer vi kunna skapa mera framförhållning i vårt arbete och även mera aktivt
diskutera framtidsfrågor gällande församlingens verksamhet och hur vi kanske på
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nya sätt kan nå ut med budskapet om Jesus
Kristus.
2.2.2 Rikt gudstjänstutbud
Trots det intensiva arbetet med programplanering är vår bedömning att församlingen haft en varierad verksamhet med
intressanta och givande predikningar från
14 olika pastorer, inspirerande och duktiga
gudstjänstledare (23 stycken varav hälften
återkommande), ett mycket rikt musikliv
och ansvarskännande och duktiga
organister, som sett till att församlingen
fått sjunga från bland annat Sånger &
Psalmer även under 2017.
2.2.3 Höstens predikanter
Från sensommaren och framåt har vi haft
förmånen att få lyssna till våra nya pastorer
Erik och Stefan som nu kommit ordentligt
in i verksamheten och det känns mycket
bra och bådar gott för framtiden. Jag vill
också särskilt lyfta fram Peter Plars som
gästpredikat kontinuerligt i församlingen
och vi kommer även under våren få lyssna
på Peter vid flera tillfällen. Vi är också
mycket tacksamma för alla andra predikanter som gästat oss under året.
2.2.4 Behovet av gudstjänstledare
Under perioden då vi inte hade ordinarie
pastor blev naturligtvis belastningen lite
extra stor på de egna resurserna.
Bedömningen är att sedan Erik och Stefan
började skedde lite av en utandning och det
har faktiskt varit lite svårare att hitta bland
annat gudstjänstledare under hösten och nu
under våren 2018. Här vill vi från VR uppmana så många som möjligt att prova på att
vara gudstjänstledare vilket är något som
är berikande både för den som leder och
för församlingen i sig. Det är också viktigt
att våra pastorer Erik och Stefan får koncentrera sig på predikan och samtidigt inte
behöver leda gudstjänsten också. Vi vill
dock rikta ett stort tack till församlingens
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tappra skara av gudstjänstledare som gjort
en fantastisk insats under 2017.

gudstjänsten - det är vi mycket tacksamma
över.

Den gudstjänstledarkurs som EQ-kyrkans
Stockholmsregion startade i november har
lockat av 2-3 från vår församling.

Gospelkören Joyful har som vanligt medverkat med stor glädje och kraftfullt uttryck vid 4 tillfällen under året under ledning av Monika Bjerkeroth som då även
varit organist.

2.2.5 VR inre arbete
Till sist lite kort om arbetet i Verksamhetsrådet som 2017 bestod av Eva Anfält, Lena
Wohlfeil, Lotta Svensson, Göran Neider
och Jan Hermansson. Pastor Erik Lund
närvarar också vid mötena och informerar
Stefan Andersson om vad som beslutas vid
mötena. Vi har en mycket fin stämning i
rådet där alla delar på uppgifterna. Vi har
träffats 5 gånger under året rent fysiskt
medan mycket har avhandlats mailvägen
där vi har täta kontakter, ibland många
gånger per dag.
Jan Hermansson

2.3 Musiklivet 2017

2.3.3 Församlingens vänner
Professionelle Olov Olofsson har spelat
orgel vid flera tillfällen och hans hustru
Winnieross har sjungit - deras medverkan
värderas högt av församlingen.
Olov Olofsson har även ackompanjerat
Erik Ström som med operastämma i det
närmaste fått taket att lyfta av skönsång.
Tord Jägerskog har vid många tillfällen
varit organist och blivit mer och mer oumbärlig och dessutom sjungit i trio med bl a
Stefan Andersson.

Återigen har vi haft glädjen att få ta del av
en rad organister, sångare och körers medverkan i gudstjänsterna!

I början av juni hade församlingen eget
husband Basement Boys konsert- till stor
glädje - vi är så tacksamma för deras
medverkan!

2.3.1 Trogna musiker i församlingen

2.3.4 Gästande musiker

Vi vill dock framhålla att utan våra trogna
och skickliga organister Torbjörn Lundberg, Karin Plars och Kristina Holms
kontinuerliga medverkan hade det varit
svårt att möjliggöra att vi varje söndag fått
njuta av orgelmusik till psalmsången.

22/1 gästades vi av vår förre pastor Göran
Bondesson som höll i predikan. Från Linköping kom även Görans vänner jazz- och
gospelkören Fröjda med organist Albin
Fronczak. Vår förhoppning är att åter få
bjuda in dessa under året som kommer.

Lena Wohlfeil och Kristina Holm har glatt
oss vid flera tillfällen med piano/orgel och
skönsång.

I början av april fick vi njuta av vokalgruppen Art song under ledning av Tore
Kennestad, som även var organist.

Ellen Jernberg - en ung frisk fläkt i vår
församling med ljuvlig stämma har glatt
oss med sång vid några tillfällen och vi
hoppas hon återkommer under 2018.

Den 10/9 spelade Birgitta Orrefur orgel
och Lena Wholfeil sjöng - som vanligt
mycket skickligt!

2.3.2 Våra körer
Kören SingSing under ledning av Lena
Wohlfeil har medverkat på 1:a advent som
ett stort och fantastiskt proffsigt inslag i
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Söndagen därefter gladde oss Tanja
Gamar - vän till församlingen som tidigare
år medverkat ett flertal tillfällen och som
nu är nyexaminerad kyrkomusiker vid
musikhögskolan.
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I oktober gästade oss Fresta Seniorkör
under ledning av Rakel Fridstrand. Väldigt
fint och uppskattat! Söndagen därefter
kom Husbykyrkans kör under ledning av
Lena Rubensson till vår stora glädje.
I december deltog kören Collegium Cantorium under ledning av vår organist Kristina
Holm.
2.3.5 Verksamhetsrådets musikansvar
För året som kommer hoppas vi att tillsammans med Pingstkyrkan kunna arrangera
musikprogram och allsångskväll.
Musiken utgör ett instrument att nå in i vår
innersta längtan av vårt undermedvetna,
som höjer gudsnärvaron och är en nödvändig del av gudstjänsten.
Därför är det med stor glädje att få bidra
med inbokning av medverkande - tillsammans med Lena Wohlfeil i verksamhetsrådet.
Eva Anfält

3. Omsorg och gemenskap
3.1 Omsorg och diakoni
3.1.1 Valt diakoniråd
Vid årsmötet i februari 2017 valdes ett
Diakoniråd. Vi som ingått i detta råd är
Eva Anfält, Ulla Fransson, Christina Grafström, Britt Kjellberg och pastor Erik
Lund. Givetvis har vi tidigare arbetat med
frågor kring diakoni men den gruppen har
inte varit vald av årsmötet.
Vi i diakonirådet upplever att vi nu sakta
men säkert börjar finna formerna för hur vi
skall arbeta för att på bästa sätt kunna
finnas till och se var behoven finns.
Diakoni är "kristen tro omsatt i praktisk
handling" och är en viktig del i en
församlings liv.
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3.1.2 Våra insatser
Under året som gått har vi gjort hembesök
och ringt telefonsamtal vid sjukdom, bekymmer eller bara frågat "hur någon mår".
Flera i församlingen får hjälp med skjuts
till gudstjänster och andra samlingar. Vi
har även fixat med uppvaktningar vid
födelsedagar. Till jul har många julblommor utdelats med önskan om en "välsignad
julhelg". Från i höstas har även enskilda
samtal erbjudits av pastorerna Stefan
Andersson och Erik Lund i livs- och
trosfrågor.
3.1.3 Medlemsansvar
Utöver oss i diakonirådet är det många
medlemmar i församlingar som utövar
diakoni. De ser eller hör någon som
behöver stöd eller hjälp och då hjälper de
till själva eller ber någon annan göra det.
Vi som diakoniråd kan inte sköta all
diakoni själva utan det är meningen att vi
skall göra detta tillsammans som församling. Tack för all omsorg som ni visar
varandra i församlingen! Vi som diakoniråd finns som en del i detta och vill kunna
verka samt synliggöra diakonins viktiga
roll i församlingen. Ni får gärna vända er
till oss om ni vet någon som skulle behöva
extra omsorg och som finns i vår närhet.
3.1.4 Språkcafe
En annan del i församlingens diakonala
omsorg sker i och med vårt språkcafé.
Språkcaféets vänner har fått hjälp med
kontakter med myndigheter, föreningar,
sjukvård mm. Flera av dem besöker församlingens gudstjänster och har även fått
nära vänner i församlingen, som också blir
till stöd och hjälp i vardagen. I detta är vi
med och förmedlar hopp till människor i
utsatta situationer och det är något att vara
stolta över.

Omsorg och gemenskap
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3.1.5 Vi behöver varandra
Vi vet att behoven är stora och att de finns
över allt: i vår församling men också i vår
kommun, men vi kan inte göra allt själva.
Vi behöver församlingens medlemmar och
vänner till vår hjälp. Viktigaste av allt är
dock att vi tror att Gud hör våra böner och
att han får visa oss vägen framåt.
För Diakonirådet
Britt Kjellberg och Erik Lund

ordförande equmenia i Upplands Väsby

3.3 Tisdagsträffar för daglediga
Tisdagsträffarna kl 13 samlar 25-30 deltagare per gång varav upp till 10 icke församlingsmedlemmar.
3.3.1 Vårens program

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 i Upplands Väsby bedriver två
olika aktiviteter för barn och unga:
Barnmusik och Scouter.
3.2.1 Arrangemang inom equmenia
equmenias huvudsakliga aktiviteter som
bedrivs är Scout och Barnmusik, utöver det
har equmenia i Upplands Väsby arrangerat
Luciafirande samt Valborgsmässofirande
under året.
Valborgsfirandet i kyrkan sköts helt av
equmenia och sker både inne i kyrkan och
utomhus. I kyrkan bjuder barnkören på
underhållning, utomhus ansvarar scouterna
för tändning av majbrasan och equmenia
står för korvgrillning och kaffeservering.
Årets vårtalare var Stefan Andersson,
sjukhuspastor och då pastor i Pingstkyrkan, varifrån han utlånts till oss som pastor
från hösten.
Det andra större evenemanget, som equmenia står för, är Luciafirandet. Det
sköttes av barnmusiken med ett stort
Luciatåg som innehöll både sång och
musik. Efter Luciatåget var det kaffeservering en trappa ner. Försäljningen sköttes
av ledare och deltagare i equmenia (mer
finns att läsa i equmenias årsberättelse).
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Tack alla som har varit med och hjälpt till,
verkligen en bra uppbackning.
Magnus Kindbom

Året började med julgröt och Sten Eriksson
hjälpte oss att sjunga ut julen och därmed
började ett nytt verksamhetsår med samlingar varje vecka med olika program.
Under våren har vi haft besök av Berit och
Leif Dahlkvist som i sitt program förmedlat Dan Anderssons dikter i ord och ton.
Eva Malmberg har berättat om hur man
kan göra smycken och andra saker i glas
och Tero Lethonen tog oss medryckande
med på vägen Från Skopan till Nepal.
Nina Neider har gett oss mycket intressanta bilder från sitt arbete som Följeslagare i Palestina/Israel.
Vårterminen avslutades med Fåglalåtar
med trubaduren Lars Gunnar Wiklund och
Vårvisor med Siv Lindberg.
3.3.2 Sommartid
Under sommaren har vi som vanligt
inbjudit till Trekaffe i sommartid - träffar,
som varit uppskattade och välbesökta.
3.3.3 Höstens program
Då det är svårt att hitta bra program var
vecka har vi under hösten prövat på att två
gånger per månad ha samlingar med Glad
samvaro kring kaffeborden. Vi har då inte
haft något förutbestämt program utan tillfälle har funnits för vem som vill att berätta
eller läsa något, men ingen har behövt sitta
hemma ensam och dricka sitt kaffe.
Den pensionerade flygkaptenen Jack
Fagerström har på nytt besökt oss och
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berättat mycket intressant om Händelser ur
en flygares dagbok.

på Skopan och skriver sina timmar på
Missionskyrkan.

3.3.4 Månadsvisa möten i Pingstkyrkan

3.4.3 Medelsfördelning

Under höstterminen har Pingstkyrkan, som
vi samarbetar med, haft ett par intressanta
program, dels har barnmorskan Gunilla Ek
berättat om sitt arbete Att förhindra könsstympning av flickor i Kenya och dels har
Bertil Stadell berättat om Favoritpsalmerna och deras bakgrund.

Projekten, som Internationella gruppen
tillhandahåller medel till, kan delas in i
fyra kategorier. Först har vi de som vi
själva genom kontakter börjat stötta,
många där dessutom församlingsmedlemmar besökt platsen, som i Litauen,
Kenya, Filippinerna samt Nepal.

Året avslutades med sång, musik och lyrik
omkring temat Vi tänder ett ljus i advent.

Den andra stora gruppen av projekt är de
som vi stöttar genom Diakonia dvs i
Burma, Libanon/Syrien och Kongo.

Tisdagsprogrammen har skapats och leds,
med andaktssstöd av pastorer, av
Marianne Hellqvist och
Marianne Svensson

3.4 Internationella gruppen
3.4.1 Förmedla insamlade medel
Kyrkans internationella grupp har, på uppdrag av församlingen, mandatet att förmedla de pengar som arbetas in åt församlingen genom arbetet på Secondhandbutiken Skopan och förmedla detta till
projekt runt om i världen. Pengarna går till
projekt som ska främja fattigdomsbekämpning, utvecklingsarbete, Mänskliga rättigheter och demokratifrämjande. Ibland tas
också beslut om att förmedla medel till
katastrofinsatser för humanitära katastrofer
såsom krig, konflikt, naturkatastrofer eller
svält.
3.4.2 Gruppen och dess arbete
Under verksamhetsåret 2017 bestod
gruppen av Ingvar Ahlberg, Britt Kjellberg, Kerstin Neider, Britt-Marie Hallén,
Joakim Wohlfeil, Simon Jernberg samt
Vitor Hermansson (som efter sommaren
befunnit sig i USA för studier). Gruppen
träffas för regelbundna träffar fyra gånger
per år, arrangerar Trettondagsgudstjänsten
samt arrangerar en kväll för de som arbetar
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Katastrofbidrag under året har gått till
Östra Afrika. Avslutningsvis har vi sedan
2015 inrättat en Social Fond som är till för
att stötta människor som har det svårt i vår
närhet i Upplands Väsby.
Sammanställning av utbetalda och
beslutade medel till olika projekt samt
Sociala fonden under 2017 (i kronor):
1. Litauen 50 000 (kontaktperson pastor
Walla Karlsson)
2. Filippinerna 60 000 (kontaktperson
Rudy Bernal)
3. Kenya Mullys Childrens Family 100
000
4. Föreningen Bilanga, Bankeryd "Till
Kongo" 10 000
5. Gatubarn i Nepal 3 000
6. Burma via Diakonia 100 000
7. Libanon/Syrien via Diakonia 100 000
8. Östra Afrika Katastrofhjälp via Diakonia 100 000
9. Kvinnor i Kongo via Diakonia 10 000
10. Equmeniakyrkan "Tänd ett ljus" 15 000
11. Sociala fonden inklusive övrigt 19 418
Internationella gruppen genom
Simon Jernberg

Omsorg och gemenskap
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3.5 Språkkafé och Asylprojektet

3.5.3 Alla förklaras välkomna

Språkkaféet i Missionskyrkan har fungerat
ungefär som tidigare år. Det har varit öppet
varje onsdag kl 13-15 med undantag för tre
sommarmånader och 4 veckor kring julnyår. Totalt sett har det varit något färre
deltagare än i fjol. Under oktober var det
riktigt tunt med deltagare, men det ökade
markant i november när det s k "Asylprojektet" kom igång. Omkring 15 volontärer
har medverkat som samtalsledare. I genomsnitt var vi c:a 12 volontärer/samtalsledare och c:a 12 deltagare, sådana som
vill lära sig svenska. Som minst var vi 19
totalt och som mest 37. Det brukar vara
fler kvinnor än män, både bland samtalsledare och deltagare.

- 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 få fall
inte helt oproblematiskt för deltagare som
blivit förföljda, kanske har släktingar som
dödats för sin tro.

3.5.1 Deltagare från olika länder
Med få undantag har de uppehållstillstånd
och går på Svenska för Invandrare (SFI).
Det finns en kärna av deltagare som kommer nästan varje gång, andra kommer en
period och försvinner. Ingen närvarolista
med namn finns, men uppskattningsvis har
c:a 50 olika personer "betjänats" i kaféet
under året.
3.5.2 Arbetsform
Det vanliga är 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. Vårterminen avslutades med
stor grillkväll, c:a 70 personer. Då var
Röda Korsets språkkafé inbjudet och även
syrisk-ortodoxa församlingen deltog.
Höstens tematräffar behandlade grönsaker,
internationell julmat och jultraditioner.
Varje gång är det pausgympa som ledas på
ett mycket trevligt sätt av Najah, tidigare
gymnastiklärare i Syrien.
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3.5.4 Annonsering och samarbeten
Annonsering av verksamheten sker på SFI,
med affischer samt annons i lokalpressen.
Kommunens lokala nätverket för invandrare och integration har minskat sina aktiviteter jämfört med tidigare år men kommunens och bibliotekets handläggare är
mycket tillmötesgående. Vi har kontakter
med Svenska kyrkans språkkafé och ABF
som driver mer omfattande språkträning i
en annan del av samhället. Röda Korset har
bidragit med undervisningsmateriel sedan
de lagt ner sitt språkkafé.
3.5.5 Asylprojektet är nytt
och är en ny förstärkning av språkkaféet.
Bakgrunden är att Social Missionen har
beviljats statliga medel för att arbeta med
"Tidiga Insatser för Asylsökande (TIA)".
De kallar sitt projekt "Tillsammans för
Asylsökandes Egenmakt och Delaktighet"
och vill arbeta i församlingar. Vi är en av
fyra Equmeniaförsamlingar i Stockholmsområdet som är lokala utförare. Uppdraget
för vår del är att med fokus på asylsökande erbjuda språkkafé och en öppen mötesplats för nyanlända och svensktalande,
samt att stimulera till motion och erbjuda
samhällsinformation.
Projektets verksamhet kom igång 1 november då tre kvinnor med olika geografisk och språkmässig bakgrund anställdes
på en liten deltid. Deras uppgift var i första
hand att annonsera och bjuda in till vår
verksamhet och hänvisa till annan språkträning. Vi öppnade språkkafé även på
tisdagar kl 16-19, fyra gånger före juluppe-
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hållet. Då närvarade, förutom några barn, 8
till 17 personer, varav hälften asylsökande, och vi med 2 till 3 med svenska som
modersmål. Det var en mycket god och
familjär stämning. Under våren kommer
Social Missionens experter på invandrarfrågor att medverka vid några tillfällen.
Ingemar Jarlebring för samtalsledarna

3.6 Julmarknad
Årets Julmarknad gick traditionsenligt av
stapeln lördagen före första advent.
3.6.1 Ny start på julmarknaden
Några nyheter för i år var att scouter från
S:t Johannes församling startade igång
Julmarknaden med en kraftfull musikalisk
slagverksinsats som verkligen gav en rivstart på Julmarknaden.
Nästa nyhet var att vi hade lagt Adventsstunden med barnkören och pastor Erik
Lund som en start kl 10:00 och att man
därefter öppnade upp själva försäljningen
och serveringen - det blev uppskattade
nyheter.
3.6.2 Lotterier, Sunes Jul och gröt
Snabb åtgång var det som vanligt på lotterierna och kö till brödbordet med alla goda
och fina bakverk. Lotterivinsterna i år
innehöll bl a det fina "Julbaket", Matkorgar, Fruktkorgar, Tombola, Chokladkorg,
Blomlotteri mm.
Försäljningen av tjänsterna vid Sunes Jul
gav ett fint tillskott till kassan och bjöd på
varierande utbud som vanligt som gör att
vi har många upplevelser att se fram emot
under året för de som kom över biljetter t
ex Fotbollskväll, Afternoon Tea eller Yacht
Kryssning.
Serveringen bjöd traditionsenligt på bla
Risgrynsgröt, fantastiska tårtor, Bakverk
och Tunnbrödsrullar.
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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. Omvärldskontakter
Här har vi i år kompletterat uppgiften om
annonsering internt och externt via olika
media (nytt är social medier) med rapporter om våra samarbetsorgan.

4.1 Annonsering
Annonsering sker internt för församlingens
medlemmar via församlingstidningen,
affischplats på kyrktorget, hemsidan och
via talarstolen. I höst har tillkommit att
pastor Erik Lund skickat ut ett veckoprogram via epost och att vi provar sociala
medier.
För extern annonsering gäller främst hemsidan och att vissa evenemang annonseras i
lokalpressens gratisdelar på gruppernas
initiativ. Nytt är provet med sociala
medier.
4.1.1 Via papper och Internet-hemsida
Affischering sker bara i och vid kyrkan
samt på Skopan. Hemsidan via
www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv
fungerar men besöksantalet 2000 är 1/3-del
av toppnoteringen 2013, vilket främst
beror på att sociala media och smarta
telefoner erövrat marknaden.
4.1.2 Sociala medier - en ny utmaning
Vi - Jessica Grafström, André Hermansson
och Vitor Hermansson, fick i våras uppdrag att marknadsföra, göra reklam för,
Missionskyrkan i Upplands Väsby genom
sociala medier. Det betyder att kyrkan
numera kommer att synas på Instagram
och Facebook, som är två nätverk i sociala
medier.

Omvärldskontakter
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Varför använder vi dessa?
Jo, det är viktigt att bli synliga och visa vår
öppna dörr för de som aldrig varit här.
Dessutom för till exempel församlingsmedlemmar och föräldrar som vill se vad
som sker när de inte är i kyrkan hela tiden.
Eftersom det är ett nytt sätt att arbeta på
kan det bli en utmaning. Hittills har det
varit svårt att engagera församlingsmedlemmar, men jag tror att vi glömmer att se
värdet av att synas på sociala medier och
hur detta kan bidra till vår marknadsföring
och annonsering.
Det är dags för oss att kommunicera och
sprida den händelserika verksamhet vi
bedriver med de som vill följa oss!
Adresser på olika media:
• Instagram: missionskyrkanuv
• Facebook: Missionskyrkan Upplands
Väsby
Jessica Grafström
4.1.3 Församlingstidningen
Församlingens egen tidning, Det händer,
har som vanligt utkommit med 4 nummer
under året och är en viktig informationsspridare, trots konkurrens från olika digitala plattformar.
Arbetet sköts av en redaktion bestående av
Göran Neider, Torbjörn Lundberg, Monica
Tiger, Anne-Cathrine Johansson, Simon
Jernberg samt representanter från verksamhetsråd, styrelse och pastorer.
Varje nummer trycker vi i 220-250 exemplar som delas ut till alla medlemmar samt
ställs ut i kyrkan och på andra ställen där
intresse finns att läsa vår tidning. Den finns
också digitalt på nätet.
Pastorn har ordet
"Pastorn har ordet" blev "Vice föreståndaren har ordet" i de två första numren, då
Henrik Isaksson skrev bl a om Påskens
budskap och en summering av sitt pastors9 (14)

vikariat i vår församling. Från höstens
nummer har våra pastorer Erik Lund och
Stefan Andersson delat på ansvaret.
Upplevt
Tidningen har en stark tradition av att förmedla upplevelser och livsöden. Under
året har vi fått ta del av berättelser från:
Gunther Wohlfeil (Resan mot en ny
framtid), Katarina Neider (Tre månader på
Västbanken), André Hermansson
(Praktikant i Hiroshima), Anki Johansson
(Sommarutflykten till Brunnen och
Klostret), Mikael Tiger (I den uppgående
solens rike), Erik Lund (om sin väg till tro
och kallelse), Göran Neider (några intryck
från en kursdag), Monica Tiger
(Margareta Klemets resa till Nepal).
I Fokus
Våra mer närliggande spörsmål brukar
flaggas upp under rubriken "I Fokus". Här
har vi fått rapporter av bl a Kerstin Neider
(om Barnkörledare Karin Kihlström),
Monica Tiger (Inspirationsdag i vår kyrka
med Sara Mellergård), Rolf Kassberg/
Nils-Åke (Trasig psalmbok blir hel), Erik
Lund & Stefan Andersson (Våra pastorer),
Sune & Magnus (Pastorsinstallation),
Lotta/Svante/Ingemar (Uthyrning med nya
ansvariga), Göran Neider (besök hos Sankt
Johannes församling), Monica Tiger
(kyrkans arbetsvecka), Ingemar Jarlebring
(om Projektet Hjälpa asylsökande), Erik
Lund (om höstens Scout kämpar), årshögtiden, Valborg, arbetsvecka och städdag
(ett bildkollage).
Som ordförande i både equmenia och församlingen har Magnus Kindbom två egna
sidor att fylla i varje nummer (equmeniasidan och Styrelsen informerar).
Omvärld
Om vi lyfter blicken något och ser ut över
vår Omvärld så kunde vi under 2017 läsa
artiklar av Stefan Andersson (Väsby
Pingstförsamling 75 år), Simon Jernberg
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2 artiklar: Diakonia om vapenexporten
och Diakonia har bytt ledning.
Smått & gott
Vad vore en tidning utan små notiser.
Under året har vår redaktionsmedlem
Ankie Johansson sammanställt både
trevliga utflyktsmål inför sommaren och
julklappstips i decembernumret.
Sista sidan inte att förglömma. I urval av
Monica Tiger presenteras en dikt som i
någon mån sammanfattar tidningens
innehåll. Under året har följande dikter
publicerats: Bo Setterlind (Glas), Monica
Tiger (Längtan), Ewert Amnefors (Tal i
höstmörkret), Monica Tiger (Ljusets barn).
Torbjörn Lundberg för redaktionen

4.2 Samarbetsorgan
4.2.1 EQ-kyrkans kyrkokonferens
Sune Grafström representerade vår församling vid årets Equmeniakyrkans årskonferens i Vårgårda, Västergötland den 24-28
maj. Temat var "Gud gör någonting nytt".
Medlemsstatistiken visar på 63 384 medlemmar och 123 747 betjänade personer i
697 församlingar för år 2017. Motsvarande
siffror fem år tillbaka, år 2012, var 69 691
medlemmar med 134 391 betjänade
personer i 791 församlingar.
Det råder pastorsbrist och omkring 20
pastorer behöver ordineras per år mot 11
stycken som ordinerades i år. Intressant var
också att "konsensusmetoden" användes
för första gången enligt modell från
Kyrkornas Världsråd. Löne/ekonomiadministration har upphandlas hos LRFkonsult om ej församlingar själva har
möjlighet.
5 inriktningsmål antogs för 2017/2018:
1. 3% nya medlemmar, fokus på
Markusåret
2. Grunda 50 nya församlingar till och
med år 2025
Reviderad 2018-01-27

3. sammanhållen mission genom flyktingintegration och nya missionärer
4. satsa mer på utbildning och kompetensåret, t ex på ungdomsledare
5. arbeta mer med opinion, vara profetisk
röst, t ex via juluppropet, utveckla
samarbeten t ex via Diakonia.
Motioner lades om råd för personalsociala
frågor, bättre statistikredovisning och om
offrandes teologi i ny tid. Två "svåra"
frågor med olika åsikter tog tid att debatera. Det gällde den svåra situationen för
ensamkommande flyktingbarn och Palestiniernas situation i konflikten Israel /
Palestina. Konensusmetoden testades då
framgångsrikt enligt undertecknads
tyckande.
Vid kyrkokonferensen ordinerades 11
pastorer. Varje kväll avslutades med olika
typer av insprierande gudstjänster. Till ny
ordförande valdes Susanne Rodmar.
4.2.2 Sociala Missionen
Missionskyrkan i Upplands Väsby bidrar
till Sociala Missionens arbete och även så
under 2017. Sociala Missionen arbetar
idag socialt och med migrationsfrågor,
såväl övergripande som individinriktat.
Det inbegriper opinionsarbete, rådgivning,
gymnasieskolan Futurum, LLS-verksamhet (Lagen om Stöd och Service) med
gruppboendet Lunden för personer med
utvecklingsstörning.
4.2.3 Sjukhuskyrkan genom
Stockholms Frikyrkoråd
Missionskyrkan i Upplands Väsby bidrar
till Stockholms Frikyrkoråd, som är ett
ekumeniskt organ för Frikyrkoförsamlingar/ Frälsningsarmékårer i Stockholmsregionen. Verksamheten bedrivs via
Sjukhuskyrkan och de pastorer som verkar
där. Det innefattar sjukhusen Danderyd,
Karolinska i Huddinge och Solna, S:t
Göran och Södersjukhuset. Styrelsen leds
av Bengt Säker, Pingst, och Equmenia-
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kyrkan representeras av Claes-Göran
Ydrefors.
Sune Grafström

Hagengran, Henrik Isaksson och Magnus
Kindbom.

5. Förvaltning

Fastighetsrådet fick under året i uppdrag av
styrelsen att ta fram en bruttolista med alla
åtgärder som är nödvändiga på kort och
lång sikt och också sätta någon form av
prioritetsordning samt uppskattad kostnad.

5.2.1 Åtgärdsinventering

5.1 Församlingsboken
Församlingen består vid 2017 års utgång
av 134 medlemmar. Under året har tillkommit en medlem och fem har lämnat
församlingen.
En ny medlem har hälsats välkommen på
bekännelse:
• Carola Lundgren
Följande 5 medlemmar har lämnat församlingen under året varav 2 avlidit.
Två medlemmar fick under december 2017
hembud:
• Astrid Borking i ålder av 100 år, församlingsmedlem sedan 1937
• Leo Liljengren i ålder av 83 år, församlingsmedlem sedan 1971
Vi tackar Gud för allt som Astrid och
Leo har betytt för vår församling.
Tre medlemmar har begärt utträde ur
församlingen:
• Ulf Bergsviker (fd Gustafsson) har flyttat till Immanuelskyrkan i Stockholm
för en pastorstjänst
• paret Åsa och Jean-Baptiste Pivard har
flyttat från Väsby till Bunkeflostrand
Vi tackar dem för den tid de varit med
oss i vår församling och önskar dem all
lycka i sina framtida gärningar.
Göran Neider
Matrikelförvaltare

5.2 Fastighetsrådet
Fastighetsrådet har under året bestått av
Staffan Jernberg, sammankallande, Bosse
Olofsson, Anders Dahlgren, Ingemar
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Vi i fastighetsrådet gjorde en grundlig inventering och noterade allt, både stort som
smått. Det blev en åtgärdslista bestående
av dryga 80 punkter.
5.2.2 41 uppgifter åtgärdade under året
Bland annat:
1. Hörslinga i församlingsvåningen samt
översyn och inköp av nya mikrofoner
2. Röjning, städning och ommöblering i
kopieringsrummet
3. Bortforsling av det gamla plåtskåpet i
kopieringsrummet
4. Ramp vid nödutgången från kyrksalen
5. Montering av hängränna ovanför villans
altan
6. Ny panel på villans vindskåpa mot
söder
7. Reparation av handtaget på ytterdörren i
villan
8. Reparation av dörren mellan villan och
kyrkan
9. Montering av hyllor till vänster vid villans entre
10. Repareration av hissens nödtelefon
11. Rengöring av dopgraven samt tvätt av
mattan i kyrksalen
12. Ett stort antal måleriarbeten, både
invändigt och utvändigt, som utfördes
under arbetsveckan i augusti
• samt så klart ett stort antal andra
uppgifter som också utfördes under
arbetsveckan…

Förvaltning
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5.2.3 Tack för allt frivilligarbete
Jag vill rikta ett stort och välmenat Tack
till alla kunniga och engagerade frivilliga
som prioriterat tid för att vårda och underhålla vår kyrkobyggnad. Tillsammans
hjälps vi åt och det är också ett måste då
fastighetsrådet inte på egen hand kan åtgärda allt som uppstår under ett år! De
frivilliga insatserna betyder så klart också
väldigt mycket för att spara in på kostnaderna.
Inför 2018 fortsätter arbetet med att beta av
åtgärdslistan. Det finns en del saker som
inte kan vänta längre nu. Kyrkobyggnaden
är nu 44 år gammal och saker och ting uppstår som kan kosta stora pengar om de inte
åtgärdas.
Ett av åtgärdslistan huvudsyften är ju att
försöka ligga steget före, för att slippa
överraskningar.

På måndagskvällarna är det kören SingSing som hyr kyrksalen för sin veckoövning och på torsdagskvällen är det
gospelkören Joyful som övar här. Båda
dessa körer medverkar dessutom vid några
tillfällen i våra gudstjänster. SingSing vid
första Advent och Joyful har medverkat
vid fyra tillfällen under året.
Ytterligare en fast hyresgäst är AA (Anonyma Alkoholister) som är i villan torsdagar och söndagar mellan kl 17 och 20 för
sina samlingar.
I februari hade även RGRM (Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method) en
tredagars utbildning i våra lokaler.
Dessutom har vi under 2017 vid tre tillfällen hyrt ut till enskilda samlingar så som
minnestunder och liknande.
Förutom dessa externa uthyrningar så är ju
även vår ungdomsverksamhet i equmenia
(som är en självständig förening) en stor
hyresgäst. Mycket lokaler går åt till scouting, barnkör och annan ungdomsverksamhet.

För Fastighetsrådet 2017
Staffan Jernberg

5.3 Uthyrning av lokaler
Då vi i församlingen inte nyttjar våra lokaler i kyrkobyggnaden till fullo hela veckorna för egen verksamhet har vi sedan många
år erbjudit andra möjlighet att hyra lokaler
i mån av lediga tider.
5.3.1 Våra hyresgäster

5.3.2 Många besök och intäkter
Denna uthyrning leder till att det en vanlig
vecka är flera hundra personer som tar sig
till vår kyrka och tillbringar en stund här i
ett eller annat syfte och detta leder förhoppningsvis till att dessa människor
betraktar kyrkan som "sin kyrka".

Vår största hyresgäst är församlingen S:t
Johannes av Damaskus (en arabisktalande
syrisk ortodox församling) som vanligen
hyr på lördagar kl 11-16 för gudstjänst,
kyrkkaffe mm. Dessutom hyr de ibland
även andra tider för dop, bröllop och begravningar, körövningar och en del andra
mindre samlingar. S:t Johannes samlar
många människor till sina gudstjänster.

Ekonomiskt är uthyrningen en välkommen
och i dagsläget nödvändigt del av våra
inkomster då det är svårt för oss att täcka
alla fastighetskostnader med våra gåvor
och kollekter. Under 2017 har uthyrningen
gett intäkter på c:a 105.000 kr från externa
hyresgäster och därtill equmenia med c:a
30.000 kr.

På torsdagarna hyr sedan många år Viktväktarna nedre salen från kl 12 och resten
av dagen/kvällen för sin verksamhet i
Väsby.

Under året har uthyrningen hanterats av
Ingemar Jarlebring (S:t Johannes) samt
Svante och
Lotta Svensson
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5.4 Styrelsens berättelse

5.4.3 Medlemskontakt och ekumenik

5.4.1 Styrelsens medlemmar

För att församlingens medlemmar skall få
information om viktiga frågor men även få
möjlighet att komma med frågor och
synpunkter till styrelsen så har vi församlingsmöten. Dessa brukar vi lägga i anslutning till en gudstjänst, vilket har gjorts 3
gånger under året.

Under 2017 har styrelsen bestått av
(ordförandena) Magnus Kindbom och
Sune Grafström, Hendrik Vare (vice
ordförande samt sekreterare), Thorbjörn
Lundberg (kassör), Britt-Marie Hallén
(ledamot), Christer Larsson (ledamot),
Kerstin Neider (ledamot), Ingemar
Jarlebring (ledamot och sekreterare).
Under vårterminen har även vice församlingsföreståndare Henrik Isaksson deltagit
med anledning av pastorsvakansen i församlingen. Vi har även gemensamma styrelsemöten med equmenias Ungdomsråd
(UR). UR inleder med sina frågor och när
de har avslutat sina frågor tar församlingens styrelsemöte vid. Den här mötesformen är ett bra sätt att integrera barn- och
ungdomsfrågorna i församlingen. Det ger
våra pastorer och styrelsen en helhetssyn.
5.4.2 Styrelsens uppgift
Arbetet i en styrelse innebär att hantera
både små och stora frågor. Utöver ett
ansvar för hela församlingens situation, har
styrelsen det yttersta ansvaret för skötsel
av ekonomi, fastighet och personal.
Styrelsearbetet hanterar både praktiska/
kortsiktiga frågor och mer långsiktiga/
övergripande frågor. Det kan beröra allt
från planering av arbetsdagar i kyrkan till
församlingens utveckling. För att ha en
fungerande församlingsverksamhet så är
det viktigt att lägga tid på fastighets- och
verksamhetsfrågor och samtidigt lyfta
blicken framåt.
Vi har även under året en reflektionspunkt
under vårt gemensamma styrelsemöte med
equmenia. Denna fråga har under första
halvåret förberetts av Henrik Isaksson och
under hösten av våra pastorer Erik Lund
och Stefan Andersson där vi diskuterar
frågor om tro med koppling till församlingens utveckling.
13 (14)

Under sommarmånaderna och julen har vi
fortsatt att samarbeta med Pingstkyrkan
om gemensamma gudstjänster. Vi har även
i samarbete med dem sonderat samarbete
med Svenska Kyrkan, Hammarby församling (SvK) men har dock inte resulterat i
några gemensamma arrangemang utöver
försommarens möte på Hembygdsgården.
Väsby Kristna råd skulle kunna vara lite
mer aktivt.
5.4.4 Rekrytering och anställning av
pastorer
Under 2017 har vi fortsatt att lägga stort
fokus på rekryteringsarbetet att tillsätta
tjänsten som församlingsföreståndare.
Rekryteringsarbetet har skötts av Sune
Grafström med hjälp av kontakter och ett
intensivt arbete gav resultat. I augusti
anställde vi två pastorer, Erik Lund och
Stefan Andersson, som välkomnades vid
gudstjänsten söndagen 27/8.
5.4.5 Städdagar och arbetsvecka
Vi har anordnat 2 städdagar, en per termin.
Arbetet har bestått av städning, både inomoch utomhus, och med god uppslutning
och mycket åtgärdat. Även den syriskortodoxa församlingen, som hyr av oss,
ställde upp och hjälpte till.
Vi hade i slutet av augusti en arbetsvecka
under namnet Vård av vår kyrka där arbetet bestod av målning samt att åtgärda fel,
både inne och ute. Under arbetsdagarna
gjordes avbrott för fika och andakter, som
leddes av Erik Lund. Det praktiska arbetet
organiserades av Ingemar Jarlebring och
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Bosse Olofsson. Det var en vecka med
både god gemenskap och arbete som avslutades med grillkväll på lördagskvällen.
Magnus Kindbom

5.4.6 Vision 2025/ Vägval 2018
Vision 2025 / Vägval 2018 är ett initiativ
som letts av Sune Grafström. Han har samarbetat med en mindre grupp bestående av
Staffan Jernberg och Eva Lenestad samt
tillsammans med Equmeniakyrkans församlingsutvecklare Anders Jonåker.
Tankar har fokuserats kring och ventilerats
med de yngre och yrkesaktiva i församlingen för att hitta tankar och förutsättningar att utveckla och få vår församling
att växa. Det har diskuterats vilka möjligheter vi kan bygga vidare på och se vilka
hinder som vi behöver jobba med framöver. Gruppen har också studerat särdrag
hos församlingar som växer i Sverige idag.
Förhoppningen är att vi kan få en klar
inriktning under våren 2018.

Sune Grafström

Christer Larsson

Torbjörn Lundberg

Britt-Marie Hallén

Kerstin Neider

Hendrik Vare

5.4.7 Julmarknad och ekonomi
Julmarknaden betyder mycket ekonomiskt
för församlingen. Den är populär med
försäljning av fika, bröd, kransar, blommor
och julpynt som bl a scouterna varit med
och gjort en del av. Även olika evenemang
säljs som pågår under hela året i form av
båtutflykter, middagar med mera.
Ekonomin i kyrkan har vi kunnat följa via
ekonomistaplar som har satts upp på
anslagstavlan där man har kunnat jämföra
budgeterad kollekt mot vad som samlats
in. Årets kollekter var under första halvan
lägre men ökade i slutet av året.

Ingemar Jarlebring

Tack alla för era goda insatser under 2017!
Magnus Kindbom, Sune Grafström
Ordföranden i UpplandsVäsby Missionsförsamling.

Styrelsen genom

Reviderad 2018-01-27

Förvaltning

14 (14)

Verksamhetsberättelse för år 2017, Upplands-Väsby Missionsförsamling

Innehållsförteckning - 3 kapitelnivåer
1. Församlingsordföranden har ordet .....1
1.1 Ett år med utmaningar och nya pastorer... 1
1.1.1 Tack till Henrik Isaksson................ 1
1.1.2 Församlingen strävar framåt........... 1
1.1.3 Våra pastorer Erik Lund och Stefan
Anderson ........................................ 1
1.1.4 Tro, arbete och gemenskap............. 1
1.1.5 Treenigheten ................................... 1
1.2 Delat ordförandeskap................................ 1

2. Gudstjänst & samlingar......................2
2.1 Andliga samlingar .................................... 2
2.2 Verksamhetsrådet...................................... 2
2.2.1 Arbetsbelastningen lättade ............. 2
2.2.2 Rikt gudstjänstutbud....................... 2
2.2.3 Höstens predikanter........................ 2
2.2.4 Behovet av gudstjänstledare........... 2
2.2.5 VR inre arbete ................................ 3
2.3 Musiklivet 2017........................................ 3
2.3.1 Trogna musiker i församlingen ...... 3
2.3.2 Våra körer....................................... 3
2.3.3 Församlingens vänner .................... 3
2.3.4 Gästande musiker ........................... 3
2.3.5 Verksamhetsrådets musikansvar..... 4

3. Omsorg och gemenskap .....................4
3.1 Omsorg och diakoni ................................. 4
3.1.1 Valt diakoniråd ............................... 4
3.1.2 Våra insatser ................................... 4
3.1.3 Medlemsansvar............................... 4
3.1.4 Språkcafe........................................ 4
3.1.5 Vi behöver varandra ....................... 5
3.2 Ungdomsarbete via equmenia .................. 5
3.2.1 Arrangemang inom equmenia ........ 5
3.3 Tisdagsträffar för daglediga...................... 5
3.3.1 Vårens program .............................. 5
3.3.2 Sommartid ...................................... 5
3.3.3 Höstens program ............................ 5
3.3.4 Månadsvisa möten i Pingstkyrkan.. 6
3.4 Internationella gruppen............................. 6
3.4.1 Förmedla insamlade medel............. 6
3.4.2 Gruppen och dess arbete ................ 6
3.4.3 Medelsfördelning ........................... 6
3.5 Språkkafé och Asylprojektet .................... 7
3.5.1 Deltagare från olika länder ............. 7
3.5.2 Arbetsform ..................................... 7
3.5.3 Alla förklaras välkomna ................. 7

3.5.4 Annonsering och samarbeten ......... 7
3.5.5 Asylprojektet är nytt....................... 7
3.6 Julmarknad ............................................... 8
3.6.1 Ny start på julmarknaden ............... 8
3.6.2 Lotterier, Sunes Jul och gröt........... 8

4. Omvärldskontakter .............................8
4.1 Annonsering ............................................. 8
4.1.1 Via papper och Internet-hemsida.... 8
4.1.2 Sociala medier - en ny utmaning... 8
4.1.3 Församlingstidningen ..................... 9
4.2 Samarbetsorgan ...................................... 10
4.2.1 EQ-kyrkans kyrkokonferens ........ 10
4.2.2 Sociala Missionen ........................ 10
4.2.3 Sjukhuskyrkan genom Stockholms
Frikyrkoråd................................... 10

5. Förvaltning .......................................11
5.1 Församlingsboken .................................. 11
5.2 Fastighetsrådet........................................ 11
5.2.1 Åtgärdsinventering ....................... 11
5.2.2 41 uppgifter åtgärdade under året 11
5.2.3 Tack för allt frivilligarbete ........... 12
5.3 Uthyrning av lokaler............................... 12
5.3.1 Våra hyresgäster........................... 12
5.3.2 Många besök och intäkter ............ 12
5.4 Styrelsens berättelse ............................... 13
5.4.1 Styrelsens medlemmar ................. 13
5.4.2 Styrelsens uppgift......................... 13
5.4.3 Medlemskontakt och ekumenik ... 13
5.4.4 Rekrytering och anställning av pastorer .............................................. 13
5.4.5 Städdagar och arbetsvecka ........... 13
5.4.6 Vision 2025/ Vägval 2018............ 14
5.4.7 Julmarknad och ekonomi ............. 14

