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1.  Församlingsledningen har 
ordet

1.1  Församlingen - tro och liv

Några ledord för att beskriva Missions-
församlingen i Upplands Väsby:

Vanlig församling, i positiv mening, av 
vanliga medmänniskor med olika bak-
grund, intressen och erfarenheter av livet 
och kristen tro. Det är en gemenskap för 
och med vanliga människor och det är så 
värdefullt! 

Vänlig församling som gärna välkomnar 
nya och som är öppen för flera. Det finns 
en omsorg och vänlighet mellan medlem-
mar och till andra. Vänligheten uttrycks i 
ord, handlingar och praktisk omsorg. Jag är 
mycket tacksam för det vänliga välkom-
nandet för mig, först under tiden av vakans 
2017/18, och sedan 1 september 2018 på 
80 % tjänst som pastor och föreståndare. 

Villighet att arbeta och bidra finns det i 
församlingen. Det är många insatser i stort 
som smått som bygger församlingens ge-
menskap och verksamhet.  Många vill 
hjälpa till, i gudstjänster, samlingar, 
omsorg, mission, internationell gemen-
skap, barn- och ungdomsarbete m.m. 
Tillsammans blir det en hel del vi är med 
om i församlingen under ett år. Stort och 
varmt tack för din insats och för att vi alla 
hjälps åt!

Välkomnande gudstjänster och samlingar 
betyder att vi även 2018 fått mötas, nya 
som vana deltagare, i vår kyrka. Vi har haft 
glädjen att välkomna flera nya medlem-
mar och att se allt fler nya komma till våra 
gudstjänster. Barnen har välkomnats till 
nystartade Skatten, söndagsskola. Vi har 
haft gudstjänst för alla åldrar, Valborg, 
sommarfest, Julmarknad och Lucia som 
samlat många och vi är en välkomnande 
och öppen kyrka. 

Vision finns och vi samtalar och planerar 
för bästa framtid för församlingen. Det är 
ett pågående arbete, samtal och inspiration 
med tema Vägval 2018 och Vision 2025.

Värdefulla bibelsamtal pågår! Markus-
evangeliet studerade vi tillsammans, både 
tisdagsträffar och onsdagskvällar under 
våren och från hösten är det Johannes-
evangeliet som gäller. Vi lär oss tillsam-
mans i en öppenhet för Guds ord.

Väsby för Kristus är ett ledmotiv för det 
vi ger och gör i församlingen och det upp-
draget delar vi med övriga församlingar i 
kommunen. Vi vill så gärna förmedla 
evangeliet om Jesus till allt flera här i 
Upplands Väsby. Den missionen har pågått 
länge och åtminstone, genom vår för-
samling, sedan den bildades 1895. 
Equmeniakyrkans ledmotiv och vision 
stämmer vi in i en kyrka där mötet med 
Jesus Kristus förvandlar mig, dig och 
världen. Vi ber och arbetar - bearbetar - för 
att ännu flera ska komma till tro på Jesus 
Kristus. Gud med oss i Andens kraft in i 
det nya året och framtiden. Gud välsigne 
dig och vår församling!

Stefan Andersson, pastor och 
föreståndare

1.2  Ett år med utmaningar och 
nya pastorer

1.2.1  Våren med 2 pastorer

Under första halvåret av 2018 hade vi fort-
farande våra två pastorer, Erik Lund (50%) 
och Stefan Andersson (30%). I december 
2017 meddelade Erik Lund att han avslutar 
sin tjänst som pastor fr o m 31 juni 2018. 
Då anställdes Stefan Andersson till en 80% 
tjänst som pastor och församlingsförestån-
dare. En 20% tjänst kvarstår som vakant, 
tänkt att användas till rekrytering av ung-
domsledare.



Verksamhetsberättelse för år 2018, Upplands-Väsby Missionsförsamling 

  Reviderad 2019-01-25 Församlingsledningen har ordet 2   (16) 

1.2.2  Tack till pastor Erik Lund

Under våren fick vi besked att Erik Lund 
lämnar sin pastorstjänst för ny tjänst i 
Equmeniakyrkan Anderstorp.  Det är alltid 
en extra ansträngning när en värdefull 
medarbetare slutar, framför allt Erik, som 
var så väl uppskattad av oss alla. Men vi 
vet att han fortsätter i Guds rike och vi 
uttrycker allt tack till Erik för vad du gjort 
och stod för. Vi önskar Dig och familjen 
Guds rika välsignelse! 

1.2.3  Tack till Henrik Isaksson

Henrik Isaksson fortsätter som vice för-
samlingsföreståndare och är samtidigt 
aktiv inom scout där han sköter planering 
samt föräldrarkontakter. Henrik medverkar 
även vid gudstjänster emellanåt. Ett stort 
tack till Henrik för han goda insatser från 
församlingen.

1.2.4  Församlingen strävar framåt

I juni övergick Stefan Andersson till en 80 
% tjänst och togs in som medlem i försam-
lingen söndagen den 26/8. Söndagen den 
2/9 installerades Stefan som pastor och 
föreståndare. För övrigt så har vi ett stort 
engagemang i vår verksamhet, det är jätte-
bra men vi får inte glömma varför vi är här, 
att Gud ser var och en av oss, han vill ge 
oss det vi klarar av, därför att vi ska känna 
glädje över de uppgifter han ger oss. 

Vi har även under hösten sökt en ungdoms-
ansvarig med stöd från Equmeniakyrkan.

1.2.5  Höstens pastor Stefan Anderson

Stefan har planerat sin tid i kyrkan att vara 
där tisdag, onsdag och torsdag då han med-
verkar i språkcafét och i vår barn- och ung-
domsverksamhet. Stefan predikar två 
gånger i månaden,  leder veckomässor och 
bönestunder en gång i veckan. Övrig tid är 
tänkt att användas till att försöka skapa 
kontakt med människor ute i samhället 
samt att boka möten för personliga samtal.

Eftersom Stefan redan varit ett år i för-
samlingen så har han hunnit vänja sig vid 
hur våra olika verksamheter fungerar. 
Därför har han kommit igång bra i sin 
tjänst. Stefan har fortsatt med veckomässor 
och eftermiddagsbön en gång i veckan. 
Stefan är mycket uppskattad i det arbete 
han utför i församlingen. 

1.2.6  Tro, arbete och gemenskap

Det är många viktiga uppdrag i vår försam-
ling som pågår, exempelvis våra guds-
tjänster men även tisdagsträffar, språkcafé, 
barnkör, scout, veckomässa, Bibelstudier, 
bönestund, internationellt arbete, uthyr-
ning, tidningsredaktion, verksamhetsråd 
och styrelsearbete.  Förutom alla verksam-
heter så är det ändå vår tro som genom-
syrar alltihop. Vi får också i vårt arbete en 
god gemenskap.

1.2.7  Treenigheten

Treenigheten innehåller de tre ben försam-
lingen står på, Gud, Jesus Kristus och den 
Helige Anden. Det är grundfundamenten, 
som hela församlingen vilar på och anled-
ningen 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.  

1.3  Delat ordförandeskap

Vi har även under det här året delat på 
ordföranderollen och det har fungerat bra.

Magnus har fortsatt att ta den officiella 
rollen internt och externt och lett styrelse-
möten. Sune har fortsatt att fokusera på 
personalansvaret och framtidsfrågorna 
Vison 2025 Vägval 2018.  Styrelse- och 
församlingsmöten har förberetts gemen-
samt.  

Magnus Kindbom,  Sune Grafström 
Församlingens båda ordföranden
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2.  Gudstjänst & samlingar

2.1  Församlingen är gemenskap i 
tro och liv

Vi är en gemenskap av olika människor, 
som har tro på Jesus Kristus, och som vill 
förmedla denna tro till andra. Det är ge-
menskap och mission. Församlingens tro 
och liv bygger på gudstjänster, bön, natt-
vard, samtal om kristen tro, bibelunder-
visning samt den omsorg och diakoni vi 
ger i förbön och omtanke om varandra och 
andra.

Söndagarnas gudstjänster har vi kl. 11:00, 
vi har märkt en ökning av deltagandet 
under året till att vara 50 personer i genom-
snitt. En gudstjänst varje månad firar vi 
även nattvard. Värdefull gemenskap 
erbjuds vid kyrkkaffet efter gudstjänsten. 
Sommarens gudstjänster var gemensamt 
med Pingstkyrkan, en lång och uppskattad 
tradition, och genomfördes åtta söndagar.

Under 2018 har vi fortsatt att mötas till 
Veckomässa onsdagar 20:30, från hösten 
den nya tiden 19:30. Det ger tid för stillhet, 
bön och nattvard. Vi har även regelbundet 
mötts torsdagar 14:30 för bönestund i 
kyrkan. En Bönegrupp finns i försam-
lingen och vi ser gärna att det blir flera för 
nära bön och gemenskap.

Bibelsamtal (vårens Markusevangeliet 
och höstens Johannesevangeliet) har varit 
uppskattade och värdefulla. I höstas bör-
jade även en grupp kvinnor studier och 
samtal om ”Kvinnor i bibeln”.

Stefan Anderssor, pastor

2.2  Verksamhetsrådet

2.2.1  Tid för intern energiförsörjning 

Efter ett par år med stark fokus på praktiskt 
fotarbete med att lösa den löpande predi-
kantfrågan varje gudstjänst har Verksam-
hetsrådets arbete förändrats en del under 
2018. Sedan Stefan Andersson blev för-

samlingens ordinarie pastor och försam-
lingsföreståndare har Verksamhetsrådet 
under 2018 kunnat inleda arbetet med att 
arbeta mera framåt med ökad framförhåll-
ning och mer fokus på församlingens and-
liga utveckling och att få till stånd nya 
typer av samlingar i kyrkan, som lockat en 
bredare publik. Detta arbete sker successivt 
och i samarbete med församlingens pastor 
och exempel är samlingar som Hela kyrkan 
sjunger, gudstjänster för hela familjen och 
gemenskapsgudstjänster med S:t Johannes 
församling. Med pastor Stefan Andersson 
som ordinarie andlig ledare i församlingen 
kan Verksamhetsrådet fortsättningsvis 
ännu mera målmedvetet arbeta med att 
utveckla kyrkans löpande verksamhet med 
siktet inställt på att än mera kraftfullt 
sprida det glada budskapet om att Jesus 
Kristus är Herre och frälsare. En viktig 
del i rådets arbete är också att förbättra den 
"interna energiförsörjningen" i försam-
lingen, det vill säga att utveckla, verka för 
och värna om våra medlemmars egna 
andliga utveckling och i församlingen. Det 
är bland annat i våra olika samlingar som 
vi medlemmar själva hämtar andlig kraft 
och styrka för att verka i och utåt i 
församlingen.

2.2.2  Utbud av gudstjänstmedverkan

Vår kyrka har under 2018 än mer visat 
tydliga tecken på en verkligt levande för-
samling med mycket verksamhet och 
glädje. Våra samlingar har innehållit, för-
utom förkunnande, mycken musik i alla 
dessa former, vilket avspeglas i kapitel 2.3. 
Våra pastorer Erik Lund och Stefan 
Andersson har predikat regelbundet (dia-
logpredikade på Påskdagen) och med stort 
stöd av Peter Plars - stort tack, som 
besökte oss 8 gånger, främst under våren. 
Därtill har 3 av våra tidigare pastorer med-
verkat och 8 externa pastorer. 11/11 över-
tog 2 “lekmän” förtjänstfullt predikan efter 
ett plötsligt återbud.
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2.2.3  Gudstjänstledare viktiga

Under året har som vanligt en grupp av 
våra medlemmar i församlingen lett våra 
gudstjänster. Under året har några medlem-
mar deltagit vid av distriktet anordnade 
gudstjänstledarutbildningar. Att hitta guds-
tjänstledare till våra samlingar är dock fort-
satt en stor utmaning. Många av de äldre i 
församlingen, som troget och under många 
år tagit ett stort ansvar för detta, har på 
grund av ålder minskat sitt engagemang, 
vilket innebär att yngre och medelålders nu 
måste träda in i större omfattning. Detta är 
en tydlig uppmaning från Verksamhets-
rådet om vi ska fortsätta att ha variation av 
medverkande i gudstjänsterna och dess-
utom avlasta våra pastorer. Framöver 
kommer just gudstjänstledarfrågan att vara 
en viktig samtalspunkt inom Verksamhets-
rådet och hur vi kan hitta fler i försam-
lingen, som vill leda gudstjänsterna. 
Kanske måste vi ändra formerna på något 
sätt för att fler träder fram och leder våra 
gudstjänster.

Verksamhetsrådet har under 2018 bestått 
av Eva Anfält, Lena Wohlfeil, Liselott 
Wohlfeil Svensson, Catharina Lundberg, 
Stefan Andersson och Jan Hermansson.

Kom ihåg vår församling och Verksam-
hetsrådets arbete i dina böner.

Jan Hermansson

2.3  Musiklivet i kyrkan

Som tidigare år har vi haft stor glädje av 
våra egna aktörer samt gästande körer och 
musikgrupper med musikstilar från klas-
siskt, gospel, visor, brassmusik, pop och 
rock för att inte nämna den traditionella 
kyrkomusiken.

2.3.1  Våra organister och pianister

Jag vill åter framhålla våra trogna och 
skickliga organister: Torbjörn Lundberg, 
Kristina Holm och Karin Plars. Under året 
har även tillkommit Olov Olofsson, ny 

medlem som ofta medverkar och är en stor 
tillgång och en makalös organist. Vid 
några tillfällen har även Olovs hustru 
Winnie sjungit med fyllig och innerlig 
stämma till stor njutning. Tord Jägerskog 
spelar ofta till vår stora glädje. Framhållas 
skall givetvis vår egen Lena Wohlfeil som 
sjunger, ackompanjerar och även leder 
kören Sing Sing till allas glädje.

2.3.2  Egna sångarkrafter

Tillsammans med bl a Olov och Kristina 
Holm har Lena även framfört sång och 
musik vid flera tillfällen under året.

Basement Boys har glatt oss med sin spel-
glädje och härliga framförande vid flera 
gudstjänster då även Ellen Jernberg 
sjungit. De deltog  i oktober även i All-
sångkvällen Hela Kyrkan Sjunger vilket 
var mycket uppskattad. Ellen och hennes 
kusin Alma Lundbäck har även sjungit vid 
ett tillfälle i november. Fantastiskt med 
dessa unga, lovande röster i gudstjänsten!

Gospelkören Joyful med ledare Monika 
Bjerkeroth, som övar i vår kyrka, 
medverkar vid flera tillfällen under året.

Så har vi vår barnkör som sjungit med 
dans och rörelser i gudstjänster och 
scouternas Ceremonikvällar.

2.3.3  Gästande grupper

Vi har även haft nöjet att få lyssna till 
Anna Lindqvist med Rotebrokyrkans kör 
och musiker en lördagkväll i november. 
Temat var Livets pärlor till musik och text 
av Ted och Kenneth Gärdestad.

Två orkestrar har gästat oss med musik i 
gudstjänsten: först kom Järfälla Brass 
Band 4/2 och så City Brass 15/4, som 
framförde sex satser ur en svit på temat 
Herren är min Herde - en uppskattad 
musikgudstjänst.

Kristina Holm har medverkat med sin kör 
Collegium Cantorum.
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Vokalgruppen Art Song under ledning av 
Tore Kennerstad besökte oss i februari.

Vi har i höst åter haft besök av Fresta 
seniorkör under ledning av Rakel Frid-
strand med flera körmedlemmar från vår 
församling. Fantastiskt fint!!

Högdalens Blå Gräs var en ny bekantskap, 
som besökte oss i oktober, med en annor-
lunda och uppskattad blue grass musik.

Vi är mycket tacksamma över allas insatser 
och vi  hoppas och verkar för att musikåret 
2019 skall bli lika innehållsrikt.

2.3.4  Varför musik i gudstjänsten?

Jag vill citera en blogg med titeln:

Är musik i gudstjänsten en självklarhet?

“I bibeln ser man att musiken genom alla 
tider varit en del av gudstjänst och tillbed-
jan. Flera av böckerna i gamla testamentet 
är sångtexter och poesi.

Varför är musiken så viktig i gudstjänsten?
• musiken är ett sätt för oss att uttrycka 

oss. I den ryms hela livets känslospek-
trum från glädje och tacksamhet till sorg 
och klagan.

• Musik slår an en ton, en känsla, kan 
skapa förväntan.

• Musik kommunicerar, ställer de viktiga 
frågorna, väcker de goda tankarna.

• Musik skapar enhet. Tillsammans sam-
las vi kring en längtan,vilja, tanke, mål.

•Vi öppnar tillsammans upp för vad 
Gud vill säga oss i sång och musik.

•Vi uttalar en förväntan på Guds när-
varo och vi samlas i Jesu namn.

•Musiken hjälper oss och är ett redskap 
för att uppnå detta.” (- slut på referat)

Om dessa synpunkter på musikens roll i 
gudstjänsten kan vi bara hålla med.

Eva Anfält i samarbete med Lena 
Wohlfeil

3.  Omsorg och gemenskap

3.1  Omsorg och diakoni

Församlingens Diakoniråd består av 
Christina Grafström, Eva Anfält, Ulla 
Fransson och Britt Kjellberg samt försam-
lingens pastor Stefan Andersson. Under 
2018 har vi mer och mer hittat formerna 
för hur vi vill arbeta för att nå de som 
behöver omsorg av olika skäl. Det finns 
mycket vi vill göra, men vi kan inte klara 
av allt själva. Då känns det fantastiskt att vi 
i Diakonirådet har en otrolig resurs i för-
samlingens medlemmar och vänner som 
hjälper till. 

Vi får inte glömma bort att diakoni och 
omsorg är en viktig del av församlingens 
verksamhet. Diakoni är kristen tro, omsatt i 
praktisk handling.

3.1.1  Insatser

Under året som gått har vi fortsatt att göra 
besök, ringa samtal och att uppmuntra 
medmänniskor på olika sätt. Flera i för-
samlingen får hjälp med skjuts till guds-
tjänster och andra samlingar. Diakonirådet 
ansvarar för uppvaktningar vid födelse-
dagar och till jul har drygt 20 julblommor 
utdelats med önskan om en "Välsignad 
julhelg".  Församlingens pastor har tagit 
emot personer för enskilda samtal. 

Lördag 16 juni inbjöd Diakonirådet till en 
grillfest för alla åldrar och den blev väl-
besökt. Det grillades och fikades. På kyrk-
tomten var det många aktiviteter. Det  
lektes och spelades. Pastor Erik Lund hade 
ordnat med bl.a en Hoppborg och en 
sockervaddsmaskin samt ledde en lag-
tävling med barn och vuxna till stor glädje. 
Dagen avslutade Erik med andakt i kyrk-
salen.

Utöver oss i Diakonirådet är det många 
medlemmar i församlingen, som när de ser 
eller hör någon som behöver stöd eller 
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hjälp, tar egna initiativ för att hjälpa till 
eller be någon annan göra det.

På Språkcaféets samlingar får vi hjälpa till 
med olika kontakter med myndigheter, 
föreningar, sjukvård, förskolor, skolor mm, 
men främst att vara medmänniska och ha 
gemenskap vid kaffeborden.

Under året har församlingen haft några 
konserter där kollekten gått till Diakoni i 
församlingen, som gör det möjligt att bidra 
med mindre summor där behov kan uppstå 
t ex vid barnens skollov.  Församlingens 
Skopankonto har också nyttjats. 

Vi vet att behoven är stora och finns över 
allt i församling och vår kommun, men 
med Guds hjälp och genom våra böner är 
vi övertygade om att han visar oss vägen 
dit vi behövs.

"Allt vad ni vill att människorna skall 
göra för er, det skall ni också göra 
för dem" Matteus 7:12

För Diakonirådet

Stefan Andersson och Britt Kjellberg

3.2  Ungdomsarbete via equmenia

Equmenia i Väsby är en fristående före-
ning för församlingens barn- och ung-
domsarbete med mål att vara en plats för 
alla barn och unga att få utvecklas i gemen-
skap med andra och Jesus. Vi samlar på 
onsdagkvällar först vår barnkör och sedan 
scouter så att barn kan delta i båda grup-
perna. Nytt för året är att erbjuda söndags-
skola vissa helger.

3.2.1  Barnkören

Barnkören samlar c:a 15 barn i ålder 7 till 
12 år under anställda körledare. Under året 
har Anna Eriksson varit sångledare och 
fick under hösten stöd av Karin Kihlström 
(nu gift till Bodell) som återkommit från 
ett år i USA. Petri Katila, pappa, har 
ackompanjerat vid pianot. Kerstin Neider 
har haft totalansvaret och hanterat andakt, 
massage och föräldrakontakter.

 Annika Melin har serverat mellanmål och 
så har Britt-Marie Hallén, Essi Grönberg 
m fl bistått och även på kyrktorget umgåtts 
med väntande föräldrar för både barnkör 
och scouter. 

17/2 deltog många av barnen i en barn-
kördag i Andreaskyrkan.

3.2.2  Scouter

Scout samlar 15-20 barn i ålder 7-14 år. 
Den ansträngda ledarsituationen har lösts 
med 3 regelbundna ledare (Henrik Isaks-
son, Jan Forss, Ingemar Jarlebring) samt  
våra pastorer och sporadiska besök av c:a 
10 församlingsmedlemmar.

3.2.3  Offentliga möten samlar många

Våra ceremonikvällar 28/3, 23/5 och 17/10 
samt gudstjänst för alla åldrar 18/11 
samlar anhöriga att höra barnkören sjunga 
och dansa samt att se olika märken delas ut 
till scouter innan gemensamt fika.

Equmenia ansvarar även för Valborgs-
mässofirande med underhållning i kyrkan 
innan syrianskas trumkår ledsagar scouter 
till braständning. Vårtalare var kommun-
fullmäktiges ordförande Mattias Boman.

Lucatåget 12/12 samlade till ett tåg kring 
årets Lucia Heaven. Barnkören sjöng även 
vid julmarknaden 1/12.

3.2.4  Skatten som Söndagsskola

25/11 startade ett försök med  söndags-
skola för barn i samband med gudstjänster, 
benämnd Skatten. Den planeras att genom-
föras varannan söndag nästa vår.

Mer information om vad som hände finns 
att läsa i equmenias årsberättelse. 

 Magnus Kindbom
ordförande equmenia i Upplands Väsby

3.3  Tisdagsträffar för daglediga

Tisdagsträffarna är en mångårig tradition 
av samvaro för daglediga i Missions- 
respektive Pingstkyrkan. Det har blivit ett 
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naturligt tillfälle att samtala/umgås mellan 
kyrkorna. Samlingarna innehåller vanligt-
vis en stunds umgänge med kaffe och gott 
tilltugg, som respektive grupp veckovis 
ansvarar för. Därefter följer "ämnet för 
dagen" - ett specifikt ämne. Ett antal tis-
dagar under terminen ägnas åt bibelsamtal/ 
studier. Vid dessa samlingar kan spän-
nande samtal utspinna sig. Varje tisdags-
träff inramas med andakt,  gemensam sång  
och samlar c:a 20 personer per tillfälle.  
Annonseringen sker i lokaltidningar. 

3.3.1  Sommarcafé 

Under torsdagar i juli månad erbjuds sam-
varo i Missionskyrkan - Trekaffe i som-
martid. Denna form av samvaro är mycket 
uppskattad för dem som är kvar i Väsby.  
Samlingarna är anspråkslösa med ett 
enklare program tillsammans med andakt 
och sång.

I år imponerade programvärdarna med 
ämnen och hög ambition. Det bjöds på allt 
ifrån sång, poesi till att minnas och fundera 
om vårt kommunala kulturarv genom att 
fördjupa oss om Carl Jonas Love Almqvist. 
Annan aktiv medverkan gavs i form av tan-
kenötter där geniknölarna sattes på prov.

Årets sommarsamlingar präglades av lan-
dets torka och hetta vilket krävde ständig 
lokalventilation, stor vattenkonsumtion 
och genomtänkt klädval.

3.3.2  Exempel på tisdagssamlingar

Vårterminen innehöll 16 samlingar varav 7 
innehöll bibelsamtal (Markusevangeliet). 
Fyra samlingar hölls i Pingstkyrkan. 

Bland "ämnessamlingarna" märks: Hur 
kan djur och växter överleva i öknen?,   
Kirgistan - reseminnen, Som yrkesfiskare 
på Nordsjön mellan Shetland, Island och 
Färöarna,  Bulgarienmissionen och Göte 
Strandsjö i tal och ton.

Höstterminen innehöll 13 samlingar varav 
3 st var bibelsamtal (Johannesevangeliet). 

Tre samlingar hölls i Pingstkyrkan. Bland 
"ämnessamlingarna" märks: Skillnaden 
mellan att axla en ny kyrka och att vara en 
förebild för en ny kyrka av Ulf Bergsviker, 
pastor om verksamhet i Immanuelskyrkan, 
Stockholm. Bob Dylans texter med Bo 
Lundgren. Evangelium i ord, konst och 
musik med konstnären Weikko Kuuzela.  
Något om Estlandssvenskarna med Kerstin 
Hammarin.  Tio dagar i Nord-Korea med 
pastor Love Knopp. Sång och Spel ur 
Frälsningsarmens repertoar med Gunilla 
Brunnberg, Kai Kjäll Andersson och Bosse 
Andersson. Colombiabarnen i fokus med 
Daniel Kindbom.  Glädjen i förlåtelsen 
med Britt Sandberg. Höstterminen avsluta-
des med att Ulla-Britt Neider från Västerås 
höll en högintressant livsberättelse om 
Zacharias Topelius med inslag av julsång.

Tisdagsprogrammen i Pingstkyrkan har 
skapats av Christine Ström-Hammarberg 
och Ingeborg Isaksson.

Tisdagsprogrammen  i Missionskyrkan har 
skapats av Marianne Hellqvist och Nils-
Åke Barkefors. Pastor Stefan Andersson 
har svarat för andakterna.

 Marianne Hellqvist och 

Nils-Åke Barkfors

3.4  Internationella gruppen

Internationella gruppen i Missionskyrkan, 
Upplands Väsby, har i uppdrag att omhän-
derta och fördela de pengar som arbetas in 
på Secondhandbutiken Skopan till lämpliga 
bistånds- och utvecklingsprojekt i världen. 
Under år 2018 har gruppen bestått av 
Ingvar Ahlberg (ordförande), Britt Kjell-
berg, Britt-Marie Hallén, Kerstin Neider, 
Joakim Wholfeil, Vitor Hermansson samt 
Simon Jernberg. 

3.4.1  Insamlade medel

Under 2018 arbetade församlingen in upp-
emot 500 000 kronor genom våra timmar 
på Skopan. Dessa har fördelats till projekt 
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runt om i världen. Mycket av pengarna har 
gått via Diakonia, som är Equmeniakyr-
kans biståndsorganisation. Församlingen 
har också särskilda projekt, som vi själva 
har kontakt med, i Filippinerna, Kenya 
samt Litauen. Under 2018 har även mycket 
av pengarna använts för att hjälpa till i vår 
lokala kontext i Upplands Väsby via en 
Social fond för extra utsatta i vår närhet. 

3.4.2  Bistånd genom Diakonia

Genom Diakonia har vi två olika sätt att 
arbeta. Dels skickar vi genom dem pengar 
när det sker en katastrof och pengar behövs 
akut. Under året har vi deltagit i tre sådana 
insamlingar, en till Guatemala, en till Mali 
och torkkatastrofen och en till Bangladesh 
och den särskilt utsatta folkgruppen 
Rohingia. 

Vi har även genom Diakonia arbete med 
ett projekt som vi under en längre tid 
stöttat. Det är i Burma och arbetar med 
hjälp i flyktingläger där vi hjälper till att 
finansiera utbildningar och skolgång.

3.4.3  Långsiktiga projekt

Våra projekt i Litauen, Filippinerna och 
Kenya har församlingen haft länge. I 
Litauen stöttar vi ett barnhem samt en 
secondhandbutik i en liten stad på lands-
bygden genom en samarbetsförsamling. Vi 
stödjer även uppbyggnaden av en försam-
ling så att den fått tillgång till en hel fastig-
het där att de tidigare haft några rum. För-
samlingsverksamheten har vuxit. De kan t 
ex låta barn, som av olika anledningar inte 
kan bo hemma, få stanna kvar och få mat 
och husrum. På Filippinerna har vi i flera 
år haft en kontakt genom Leo Liljengren 
där vi stöttar ett jordbruksprojekt. I Kenya 
stöttar vi ett barnhem hos Mully Children’s 
Family genom att varje år skicka pengar 
till julklappar och julfirande.

3.4.4  Sociala Fonden för närområdet 

Den Sociala fonden har varit viktig under 
året för att hjälpa människor i behov här på 
hemmaplan. Det är oftast människor som 
finns i vårt nätverk genom Skopan eller 
språkcaféet. Det är fantastiskt roligt att se 
hur dessa pengar kommer till användning 
och en viktig förståelse att vi också ser att 
det finns människor i vår närhet som be-
höver stöd. Det kan handla om pengar för t 
ex busskort, köp av möbler via Skopan 
eller gym-kort för ungdomar. 

3.4.5  Informerar via samlingar

Internationella gruppen håller årligen i en 
internationell gudstjänst på Trettondagen 
(2019 på Tjugondag-Knut 13/1). Då pre-
senterar vi projekten som får pengar av oss 
samt har en gudstjänst med internationellt 
fokus. Vi anordnar också en årlig festmid-
dag för dem som arbetar på Skopan för oss. 
Ett uppskattat tillfälle för dessa och en 
chans för oss att visa vilken skillnad deras 
arbeta gör ute i världen.

3.4.6  Kom med och hjälp till

Slutligen vill jag uppmuntra alla att prova 
på att jobba på Skopan. Det är en härlig 
plats och pengarna vi samlar in hjälper oss 
att kunna göra världen mer rättvis. 

För Internationella gruppen 

Simon Jernberg

3.5  Språkkafé och Asylprojekt

Språkkaféet har haft ett mycket aktivt år. 
Kaféet är en del av församlingens diako-
nala verksamheten med omsorg om med-
människor, oberoende av vilka de är.  Det 
drivs av omkring 15 svensktalande frivil-
liga, av vilka en del kommer varje gång 
och andra när de kan. Tillströmningen av 
gäster (nyanlända) har varit stor. Brist på 
frivilliga svenska samtalspartner vid kaffe-
borden har ibland varit begränsande.
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3.5.1  Asylprojektet 

Sedan hösten 2017 och hela 2018 har för-
samlingens traditionella språkkafé för-
stärkts med Asylprojektet, som är en del av 
Sociala Missionens samarbete med för-
samlingar. Förenklat kan man säga att det 
traditionella språkkaféet har gett en stom-
me av volontärer och projektet har haft 
budget (310.000 kr) att anställa 3 personer 
7-10 tim/vecka. Det har möjliggjort att ha 
kaféet öppet två gånger i veckan. De an-
ställda har invandrarerfarenheter och 
språkkunskaper som är mycket värdefulla. 
Deras annonsering av kaféet har bidragit 
till högt deltagande. Vid uppsökande på 
gator, torg och på institutioner har en hel 
del asylsökande varit intresserade men 
ändå inte kommit.  Sociala medier har visat 
sig effektiva för annonsering och för kom-
munikation av den vägledning och rådgiv-
ning vi ger.

3.5.2  Språkkafeet

Till kaféet är alla välkomna oberoende av 
etnicitet, språk, tro, politisk uppfattning 
osv.  Samtal vid kaféborden är grundmo-
dellen. En del gäster har studieuppgifter 
med sig och andra utnyttja kaféets studie-
material.  Ambitionen att ge samhällsinfor-
mation har haft hjälp av Sociala Mission-
ens tema-föredrag och tillgång till deras 
expertis på sociala och juridiska frågor.  
Även andra har anlitats för samhällsorien-
terande presentationer i kaféet t ex  Hem-
bygdsföreningen, Sörab för sopsortering, 
Kvinnojouren m. fl.  

Kaféets hälsoprofil har inneburit pausgym-
pa, vandringar, utflykter, läkarföredrag , 
sång, handarbete  och undervisningsblad 
om kost och motion på flera språk. 
Kommunen gav ett föreningsbidrag, vilket 
innebär att kaféet i år kunnat betala hyra à 
36.000 kr.

3.5.3  Tillgänglighet och närvaro

Totalt har kaféet varit öppet 78 gånger och 
serverat c:a 2500 portioner kaffe, doppa, 
mackor och frukt. I genomsnitt 32,5 vuxna 
deltagare och 5 barn per gång, max var vi 
drygt 50 personer. Vi uppskattar att c:a 160 
nyanlända har deltagit minst ett par gånger. 
Av dessa har 20-30 % varit asylsökande. 

Asylprojektets ledningsgrupp:  Bosse 
Olofsson, Kerstin Neider och

Ingemar Jarlebring 

3.6  Julmarknad

Årets Julmarknad gick traditionsenligt av 
stapeln lördagen före första advent. Även i 
år öppnades Julmarknaden upp med pukor 
och slagverk av scouter från St Johannes 
församling vilket gav oss en kraftfull musi-
kalisk rivstart. Direkt därefter fortsatte det 
musikaliska med Adventsstund med pastor 
Stefan Andersson och Barnkören under 
ledning av Anna Eriksson och Karin 
Bodell (Kihlström), sedan öppnade vi upp 
själva försäljningen och serveringen, det 
blev mycket uppskattat.

Snabb åtgång var det som vanligt på lotte-
rierna och kö till brödbordet med alla goda 
och fina bakverk. Lotterivinsterna i år 
innehöll bl a det fina Julbaket, Limp-lot-
teri, Matkorgar, Fruktkorgar, Barnlotteri, 
Tombola, Chokladkorg, mm.

Försäljningen av tjänsterna vid Sunes Jul 
gav ett fint tillskott till kassan och bjöd på 
varierande utbud som vanligt vilket gör att 
det finns många upplevelser att se fram 
emot under året för de som kom över 
biljetter, bl a  Fotbollskväll,   Besök i Atlas 
Copcos gruva, Yacht Kryssning eller Sill o 
dill i Skärgården.

Serveringen bjöd traditionsenligt på bl a 
Risgrynsgröt, fantastiska tårtor, Bakverk 
och Tunnbrödrullar.
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Det kan sägas att det var en välbesökt 
julmarknad som gav c:a 48 000:- , ett bra 
tillskott till församlingskassan.

Huruvida det blir favorit i repris nästa år 
återstår att se…

Tack alla som bidrog till en lyckad jul-
marknad!! 

Lotta Svensson, Anita Hermansson

4.  Omvärldskontakter

Här beskriver vi  uppgifter om annonsering 
internt och externt via olika media samt 
rapporter om våra samarbetsorgan. 

4.1  Annonsering

4.1.1  Pappersannonsering

 har som tidigare år skett med affischering 
på kyrkans annonstavlor samt externt på 
Skopans affischtavlor. Nytt för i år har 
varit att olika grupper försökt att annonsera 
kommande aktiviteter via gratisannon-
sering under PåGång i lokaltidningarna 
Mitt i Väsby och Vi i Väsby.

De flesta av våra affischer har skapats av 
Ingemar Hagengran med snygg, grafisk 
utsmyckning.

4.1.2  Via Internet och hemsida

Varje onsdag har pastorerna skickat ut e-
brev med aktuell information för närmaste 
tiden och Stefan har även infört en sum-
mering av gångna veckans händelser.

Hemsidans webbvärd Kyrktorget fick i 
januari ny personal som införde en ny 
layout med vissa barnsjukdomar. Vi har nu 
börjat studera alternativa hemsidesvärdar. 
Under 2018 skedde 4200 sidbesök från 
knapp 2400 användare/datorer.

Göran Neider

4.1.3   Sociala medier - vi syns

Under 2017 öppnade Missionskyrkan 
sociala medier på Facebook och Instagram 

för att bli mer synliga för de nyfikna och 
engagerade. Genom kanalerna sprider vi 
enklare ut till alla vad vi gör och vad som 
händer under veckorna.

2018 har således varit ett år för oss att växa 
och fortsätta hålla igång våra kanaler. Vi 
expanderar och det ska vi förhoppningsvis 
fortsätta med under året som kommer. Idag 
har vi nästan 100 personer som gillar oss 
på Facebook!

Gilla, dela, följ oss och skicka in era 
bilder!

Adresser på olika media: 
•  Instagram: missionskyrkanuv
•  Facebook: Missionskyrkan Upplands 

Väsby
• Kontakt: jessicagrafstrm@gmail.com

Jessica Grafström

4.2  Församlingstidningen

Församlingens egen tidning, Det händer, 
har som vanligt utkommit med 4 nummer 
under året och är en viktig informations-
spridare för församlingen.

Arbetet sköts av en kommitté bestående 
av: Göran Neider, Torbjörn Lundberg, 
Monica Tiger, Anne-Cathrine Johansson, 
Simon Jernberg samt representanter från 
verksamhetsråd, styrelse och pastor.

Varje nummer ges ut i 220-250 exemplar 
som delas ut till alla medlemmar, ställs ut i 
kyrkan och på andra ställen där intresse 
finns att läsa vår tidning. Den finns också 
digitalt på nätet, åtkomlig från hemsidan.

4.2.1  Pastorn har ordet

På tidningens "ledarsida" har Stefan 
Andersson skrivit om: "Jesus Kristus - 
genom död till liv!", " Tro, frihet, gemen-
skap - personligt och i församlingen",   "Vi 
ber och arbetar" och "Advent - vi tänder 
ljus i förväntan". Stefan har också skrivit 
om vårens bibelsamtal - Markusevangeliet.
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4.2.2  Upplevt

Tidningen har en stark tradition av att för-
medla upplevelser och livsöden. Under 
året har vi fått ta del av berättelser från:  
Stefan Andersson (Markusstudier - våra 
intryck), Elisabet Larsson (besök på en 
ekumenisk vinterkonferens), Kerstin 
Neider (Regionens barnkördag), Erik 
Lund (summerat Ett år som pastor), Vitor 
och Andre Hermansson (filmskaparstudier 
i USA),  Monica Tiger (Olle och Margare-
ta Bonnevier intervjuas),  Ingemar Jarle-
bring (Språkkafeet och asylprojektet),  
Monica Tiger (Marianne Svensson inter-
vjuas),  Ankie Johansson (Tips inför julen - 
läsa, lyssna), Ulrika Barkefors-Håkansson 
(presenterar sin bok Oduglig).

4.2.3  I Fokus

Våra mer närliggande spörsmål brukar 
flaggas upp under rubriken I Fokus. Här 
har vi fått rapporter av bl a: Göran Neider 
(referat av Årshögtid och årsmöte), Jan 
Hermansson (från insidan av  Basement 
Boys), Erik Lunds ordination och avsked, 
bildkollage från städdag och Valborg, inför 
årets val - LokalPolitiker utfrågade, 
Joakim Wohlfeil (Fastighetens framtida 
utseende), Eva Lenestad och Svante 
Svensson (Upprop Valbered dig inför 
2019)

Som ordförande i både equmenia och 
församlingen, så har Magnus Kindbom två 
egna sidor att fylla i varje nummer (equ-
menia-sidan och Styrelsen informerar).

4.2.4  Omvärld

Om vi lyfter blicken något och ser ut över 
vår omvärld så kunde vi under 2018 läsa 
artiklar av:  Lena Wohlfeil (Musikerbesök i 
Ecuador hos Equmeniakyrkans syster-
kyrkor), Monica Tiger (intervjuar Mari 
Guzel om livet från kriget till Rättvisa till 
alla människor), Britt Kjellberg (Skopans 
bidragsfördelning under 2017),  Simon 
Jernberg (Zimbabwe-resa med Diakonia-

aktivister),  Göran Neider (biskop Johan-
nes Rudbeckius, Kyrkan och makten).

4.2.5  Dikter och foton

På sista sidan har Monica Tiger presenterat 
en dikt som i någon mån sammanfattar tid-
ningens innehåll. Under året har följande 
dikter publicerats: Beda Wallström (Inför 
det osynliga), Monica Tiger (Sträck ut en 
hand), Monica Tiger (Vägval), Margareta 
Melin (Gud, vår fader, du är nära).

Tidningens fram- och baksida har illustre-
rats med bilder av  Ebba Lundberg: 
Höstdis över Roserbergs strand och av 
Torbjörn Lundberg: Vårlök, Kvällssol över 
Lilla Karlsö, Spång över myr - Store 
Mosse nationalpark, blomsteräng vid 
Seglora kyrka, Korsande gångstigar i 
Rosersbergsparken, Kraft via 400 kV 
ledning, Frostig morgon.

Torbjörn Lundberg för redaktionen

4.3  EQ-kyrkans kyrkokonferens 

Equmeniakyrkans Kyrkokonferens sam-
lades i Gävle den 10-12 maj. Temat var Ett 
i Kristus - en kyrka för alla.  Viktiga frågor 
var givetvis som vanligt att behandla året 
som gått, förhandla om viktiga frågor inför 
det kommande året och budget, samt välja 
ny styrelse och så vidare. 

4.3.1  Motionshantering

Viktig del är inkomna motioner. Dessa 
kunde behandlas på det fantastiska kyrk-
torget där man fick i rasterna gå runt och 
sätta sig in i olika frågor och kunna påver-
ka. Detta är demokrati när den är som bäst! 
När frågorna kom upp i kyrkokonferensen 
hade var och en haft en möjlighet att sätta 
sig in och påverka. Utöver detta var det 
fanstastiska kvällssamlingar och möten 
som inspirerade mycket.

Equmeniakyrkan i Sverige bildades i juni 
2011. Kyrkans vision är att vara "En kyrka 
för hela livet där mötet med Jesus Kristus 
förvandlar - mig, dig och världen". 
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Equmeniakyrkan bestod vid utgången av 
2017 av 685 församlingar (en minskning 
med 12 stycken från året innan). Antal som 
regelbundet "betjänas" dvs kommer i kon-
takt med kyrkan är c:a 118 000 personer. 
Ett stort antal motioner behandlades och 
bearbetades framgångsrikt enligt 
"konsensusmetoden". 

4.3.2  Fem inriktningsmål för 2017/2018:

1. Församlingsutveckling - 3% nya med-
lemmar, fokus på Markusåret. Idag är 
det över 150 församlingar som arbetar 
med en utvecklingsprocess tillsammans 
med de handledare som Equmeniakyr-
kan erbjuder genom sina regioner. Vår 
församling är en av dessa församlingar.  

2. Församlingsgrundande - Grunda 50 
nya församlingar till och med år 2025. 
Under året noterades 5 församlingsplan-
teringar: Stockholm Gospel Church, 
nätverket Tro & Tvivel, Equmeniakyr-
kan Kungsport samt Feyz i Göteborg 
samt VOIS, Norrköping. Förstudier om 
församlingsplanteringar pågår i Borås, 
Lidingö samt Biskopsgården Göteborg. 

3. Internationella relationer - samman-
hållen mission genom flyktingintegra-
tion och nya missionärer. 

4. Samhällsengagemang - vara en profe-
tisk aktör i samhället genom att tydligt 
finnas till för människor i utsatta livsitu-
ationer och aktiv i livsåskådnings- och 
samhällsfrågor samt diakoni med mång-
fald och integration och frågor om håll-
barhet.

5. Förvaltarskap - arbeta med hållbart 
förvaltarskap samt strategisk utbildning 
och kompetensutveckling. 

4.3.3  Vår pastor Erik Lund ordineras

46 pastorer och diakoner avtackades efter 
att ha fyllt 67 år och 22 nya pastorer och 
diakoner välkomnades, däribland bröderna 
Erik och David Lund. En grupp från Mis-
sionskyrkan i Upplands Väsby tog emot  

vid utspringet, vilket förevigades av 
fotograf Göran Neider.

4.3.4  Nya Kyrkostyrelsen

Den nya kyrkostyrlsen består äv 14 leda-
möter. Följande valdes: Susanne Rodmar 
(Rimbo, ordförande), Hani Megalla 
Ghattas (Järfälla), Eva-Lena Gustavsson 
(Torsby), Anna Kimming (Vällingby), 
Malin Lagerlöf (Bjurholm), Anneli Lilje-
mark (Hässelby), Kerstin Torkelsson En-
lund (Skillinge). Kvarstående styrelsemed-
lemmar är Johan Adolfsson (Lidingö), 
Miriam Carlsson (Fiskebäck), Gunnar 
Ekström (Smögen), Gusfav Fransson 
(Göteborg), Torbjörn Jacobsson (Stock-
holm), Margareta Larsson (Knivsta), 
Andreas Möller (Uppsala).

Sune Grafström

4.4  Samarbetsorgan

4.4.1  Sociala Missionen

Missionskyrkan i Upplands Väsby bidrar 
till Sociala Missionens arbete, och även så 
under 2018. Sociala Missionen arbetar 
idag med migrationsfrågor och socialt 
såväl övergripande som individinriktat. 
Det inbegriper opinonsarbete, rådgivning, 
gymnasieskolan Futurum, LLS-verksam-
het med gruppboendet Lunden för personer 
med utvecklingsstörning. Sociala Mis-
sionen stödjer även projekt som vårt  
“Asylprojektet” sid 9.

Eva Ahnfält och Ulla Fransson 

4.4.2  Sjukhuskyrkan genom 
Stockholms Frikyrkoråd

Vår församling bidrar till Stockholms 
Frikyrkoråd, som är ett ekumeniskt organ 
för Frikyrkoförsamlingar/ Frälsningsarmé-
kårer i Stockholms-regionen. 
Verksamheten bedrivs i Sjukhuskyrkan av 
de pastorer som verkar där. Det innefattar 
sjukhusen  Danderyds, Karolinska i Hud-
dinge och Solna, S:t Görans och Söder-
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sjukhuset. Styrelsen leds av Bengt Säker, 
Pingst. Equmeniakyrkan representeras av 
Claes-Göran Ydrefors. Rapporterat från 
årsmötet 22/3 av

Anna-Karin Rönnblad

4.4.3  Hela Människan i Stockholm

Arbetar stärkande för och tillsammans med 
människor som lever i en utsatt livssitua-
tion och verkar för att minska utanför-
skapet och ge människor möjlighet till 
förändring.

På 90 platser erbjuds bland annat öppna 
caféer, arbetsträning, härbärgen och andra 
boenden samt annan form av stödverksam-
het. Våra lokala enheter arbetar utifrån 
lokala behov. På många platser bedriver 
den lokala enheten riktat arbete mot exem-
pelvis barn, unga, familjer, frigivna och 
våldsutsatta.  Hela Människan i Stock-
holms län är en av alla Hela Människans 
enheter. Våra huvudmän är församlingar 
från Svenska Kyrkan och traditionella 
frikyrkor i Stockholms län. Rapporterat 
från årsmötet 2/4 av

Ingrid och Ingemar Jarlebring

5.  Förvaltning

5.1  Församlingsboken

Församlingen består vid 2018 års utgång 
av 141 medlemmar. Under året har till-
kommit 8 medlemmar och 1 har avlidit.

En ny medlem har hälsats välkommen på 
bekännelse och genom dop 16/12:
• Atefeh Etemad

Tre nya medlemmar har hälsats välkomna 
på bekännelse:
• Charlotte Salomonsson
• Pirjo Demirbek
• Olov Olofsson

Fyra nya medlemmar har hälsats välkomna 
från andra församlingar:
• Fidaa Hanna,  från kyrka i Syrien

• Kerstin Pauline Hellman, från Väsby 
Pingst

• Najah Mikhail, från kyrka i Syrien
• Stefan Andersson, från Väsby Pingst

En medlem fick 12 januari hembud:
Magnus Broberg i ålder av 46 år, 
medlem sedan 2014-12-14.
Vi tackar Gud för allt som Magnus 
Broberg  har betytt för vår församling.

Göran Neider
Matrikelförvaltare

5.2  Fastighetsrådet

Fastighetsrådet har under året bestått av 
Staffan Jernberg (sammankallande), Bosse 
Olofsson, Anders Dahlgren, Ingemar 
Hagengran, Henrik Isaksson och Magnus 
Kindbom.

5.2.1  Åtgärdslistan betas av

Fastighetsrådet har under året fortsatt att 
beta av bruttolistan som vi tog fram under 
2017. Punkter betas av och slutförs, men 
det tillkommer nya vart eftersom. 
Fastigheten är 45 år gammal så det är inte 
så konstigt att något slits och går sönder.

5.2.2  Dränering mot golvfukt

Under 2018 har bland annat dränerings-
jobb utförts på villans västra vägg för att få 
stopp på fukten som påverkar golvet på 
mellanplanet utanför pannrummet och 
musikrummet. Golvet är starkt påverkat av 
fukt och klinkers släpper och bryts sönder. 
Fas 2 i detta arbete, att bila upp golvet och 
lägga nytt golv, räknar vi med ska ske så 
snart som möjligt under början av 2019.

5.2.3  Tätning av dopgraven

Ett annat gediget arbete, som utförts under 
året, är tätning och målning av dopgraven 
efter upptäckten att vattennivån sakta sjönk 
och läckte ut någonstans. 

Det finns naturligtvis många många fler 
saker som utförts och åtgärdats under året.
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5.2.4  Gemensamma insatser

Jag vill återigen rikta ett stort och välmenat 
TACK till alla kunniga och engagerade 
frivilliga som prioriterat tid för att vårda, 
reparera 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 såklart 
också väldigt mycket för att spara in på 
kostnaderna. 

Inför 2019 fortsätter vi arbetet med att 
prioritera och beta av åtgärdslistan.

För Fastighetsrådet

Staffan Jernberg

5.3  Uthyrning av lokaler

Då vi i församlingen inte nyttjar våra loka-
ler i kyrkobyggnaden till fullo hela veckor-
na för egen verksamhet har vi sedan många 
år erbjudit andra möjlighet att hyra lokaler 
i mån av lediga tider.

5.3.1  S:t Johannes av Damaskus

Vår största hyresgäst är församlingen S:t 
Johannes av Damaskus (en arabisktalande 
syrisk ortodox församling) som vanligen 
hyr på lördagar 11 till 16 för gudstjänst, 
kyrkkaffe mm. I mån av tid och behov hyr 
de även fredagskvällar samt dessutom 
ibland även andra tider för dop, bröllop 
och begravningar, körövningar och en del 
andra mindre samlingar. Försam-lingen 
samlar många, även barn och ung-domar  
till gudstjänsterna. Under hösten har de 
även, som en del i  hyresöverens-
kommelsen, skött en hel del av vecko-
städningen i kyrkan samt hjälpt till vid 
olika arbetsdagar.

5.3.2  Vardagsuthyrning

På torsdagarna hyr sedan många år Vikt-
väktarna nedre salen från kl 12 och resten 

av dagen/kvällen för sin verksamhet i 
Väsby.

På måndagskvällarna är det kören SingSing 
som hyr kyrksalen för sin veckoövning och 
på torsdagskvällen är det kören Joyful som 
övar där. Båda dessa körer medverkar 
dessutom vid några tillfällen i våra guds-
tjänster. 

Ytterligare en fast hyresgäst är AA (Ano-
nyma Alkoholister) som har samlingar i 
villan torsdagar (enbart våren) och 
söndagar mellan kl 17 och 20. 

På senhösten har församlingen Free Lane 
Chruch hyrt in sig några timmar under fyra 
söndagseftermiddagar för att ha samlingar 
efter sina gudstjänster som de har i annan 
lokal.

Dessutom har vi under året haft några få 
enskilda uthyrningar för olika högtider.  

5.3.3  Ungdomsverksamhet

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 barn-
kör och scouting.

Dessa uthyrningar 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".

5.3.4  Ekonomi

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 2018 har uthyrningen 
gett intäkter på c:a 100 000 kr från externa 
hyresgäster och därtill Equmenia med c:a 
30 000 kr. 
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Under året har uthyrningen hanterats av 
Ingemar Jarlebring (St. Johannes) samt 

 Svante och Lotta Svensson

5.4  Styrelsens berättelse

Under 2018 har styrelsen bestått av 2 
ordföranden Magnus Kindbom och Sune 
Grafström samt Hendrik Vare (vice 
ordförande och sekreterare), Torbjörn 
Lundberg (kassör) och de 4 ledamöterna 
Britt-Marie Hallén, Christer Larsson, 
Kerstin Neider och Anna-Karin Rönnblad. 
Pastor Stefan Andersson är adjungerad till 
styrelserna för församling och Equmenia.

Under året fortsatte Henrik Isaksson som 
vice föreståndare i församlingen. 

Vi har även gemensamma styrelsemöten 
med Equmenia, som inleder med sina 
frågor och när de har avslutat dessa tar 
församlingens styrelsemöte vid. Den här 
mötesformen är ett bra sätt att integrera 
barn- och ungdomsfrågorna i försam-
lingen. Även våra pastorer och styrelsen 
får en helhetssyn.

5.4.1  Styrelsens uppgift

Arbetet i en styrelse innebär att hantera 
både små och stora frågor. Utöver ett an-
svar 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 men även 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 Erik Lund och under 
hösten av Stefan Andersson där vi diskute-

rar frågor om tro med koppling till försam-
lingens utveckling.

5.4.2  Medlemskontakt och ekumenik

För att församlingens medlemmar ska få 
information om viktiga frågor men även få 
möjlighet att komma med frågor och syn-
punkter till styrelsen så har vi haft 5 för-
samlingsmöten i anslutning till gudstjänst.

Under sommarmånaderna har vi fortsatt att 
samarbeta med Pingstkyrkan runt gemen-
samma gudstjänster. Vi har även samar-
bete med Svenska Kyrkan, Hammarby 
församling (SvK) men det har dock inte 
resulterat i så många gemensamma arran-
gemang utöver försommarens möte på 
Hembygdsgården. Väsby Kristina råd 
skulle kunna vara lite mer aktivt. 

5.4.3  Rekrytering och anställning av 
pastor

Under 2018 har vi därför arbetat hårt med 
att tillsätta tjänsten som pastor efter Erik 
Lund och församlingsföreståndare. 
Rekryteringsarbetet har skötts av Sune 
Grafström och styrelsen. I juni avtackades 
vår Erik Lund och Stefan Andersson an-
ställdes som pastor och föreståndare på 
80%.  26 augusti togs han in som medlem 
och söndag 2 september hölls installations-
gudstjänst.  Förutom ordförandena Magnus 
Kindbom och Sune Grafström medverkade 
medlemmar i styrelsen och Anders Jonåker 
från Equmeniakyrkan skötte installationen. 

5.4.4  Städdagar och fastighetsvård

Vi har anordnat 2 städdagar under året, en 
under våren och en under hösten. Då har 
arbetet bestått av städning både inomhus 
och utomhus med god  uppslutning och 
mycket åtgärdat. Även den syrisk-ortodoxa 
församling, som hyr av oss, ställde upp och 
hjälpte till. 

Vi har även haft en del grävningsarbeten 
runt kyrkan i syfte att åtgärda ett läckage 
som lett till att golvet vid pannrummet 
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spruckit. Detta har letts av fastighetsan-
svarig Staffan Jernberg och blev klart 
under hösten. Även läckage i dopgraven 
har åtgärdats inför dopförrättningen 16/12.

5.4.5  Projekt Vision 2025/ Vägval 2018

Projektgruppen har fortsatt sitt arbete 
under året med fortsatt ledning av Sune 
Grafström. Han har jobbat nära den mindre 
grupp som bildats bestående av Staffan 
Jernberg och Eva Lenestad. De jobbar 
också tillsammans med Equmeniakyrkans 
församlingsutvecklare Anders Jonåker. 
Denna grupp har bildats av i första steget   
de yngre och yrkesaktiva i församlingen 
med fokus på 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.  

Pär Alfreds-son, chef för Equmeniakyr-
kans nationella enhet, hade ett intressant 
och inspirerande seminarium kring detta i 
oktober. Gruppen har också studerat 
särdrag hos församlingar som växer i 
Sverige idag.  Detta har resulterade i 
ansökan om församlingsbidrag från 
Equmeniakyrkan. Vi är tacksamma för att 
detta har beviljas från och med 2019, 
motsvarande en halvtidstjänst. Fullt fokus 
har sedan under hösten fortsatt med 
intressant möjlighet att samarbeta med 
Rotebrokyrkan kring en gemensam tjänst 
på fulltid. Ser med tillförsikt fram mot 
detta möjliga samarbete.

Arbetet har även omfattat fastighetens 
framtid där hjälp har tagits från konsulter 
och fastighetsutvecklare Lars Fränne från 
Equmeniakyrkans församling i Södertälje. 
Lars har tidigare arbetat som fastighets-
utvecklare för bl a JM bygg. Detta arbete 
fortsätter 2019 i kontakt med kommunen 
och dess bostadsbyggplaner i närområdet.

5.4.6  Ekonomi

Julmarknaden ger ett betydande tillskott 
till församlingens ekonomi, se mer under 
“Julmarknad” sid 9.  Ekonomin i kyrkan 
har vi kunnat följa via ekonomistaplar som 
har satts upp på anslagstavlan där man då 
har kunnat jämföra budgeterad kollekt mot 
vad som samlats in. Årets kollekter var 
under första halvan lägre men ökade i  
slutet av året.

Tack alla för era goda insatser under 2018! 

Magnus Kindbom, Sune Grafström
Ordföranden i Upplands-
 Väsby  Missionsförsamling.

Styrelsen genom

Magnus Kindbom

Sune Grafström

Britt-Marie Hallén

Christer Larsson

Torbjörn Lundberg

Kerstin Neider

Anna-Karin Rönnblad

           

Hendrik Vare
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