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1. Församlingsledningen har
ordet
1.1 Församlingen - tro och liv
Här kommer ett enkelt försök att med
några ord beskriva Missionsförsamlingen i
Upplands Väsby.
VANLIG församling, i positiv mening av
vanliga medmänniskor med olika bakgrund, 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
medlemmar och till andra. Vänligheten
uttrycks i ord, handlingar och praktisk
omsorg. Som pastor är jag mycket
tacksam!
VILLIGHET att arbeta och bidra finns
det i församlingen. Det är många insatser i
stort som smått som bygger församlingens
gemenskap och verksamhet. Våra åtta
Omsorgs- och ansvarsgrupper, som har
veckovis ansvar, betyder verkligen
mycket. Många vill hjälpa till, i gudstjänster, samlingar, omsorg, mission, internationell gemenskap, 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 2019 fått
mötas, nya som vana deltagare i vår kyrka.
Vi har haft glädjen att välkomna tre nya
medlemmar, och att se allt fler nya komma
till våra gudstjänster. Gudstjänsterna har
förnyats genom samtal, bön och förändringar bl.a. av förbönens platser.
Barnen har välkomnats till nystartade
Skatten, vår söndagsskola. Vi har haft
gudstjänst för alla åldrar, Valborg,
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sommarfest, Julmarknad och Lucia som
samlat många. Vi är tacksamma för flera
Sång- och musiksamlingar (konserter och
Hela kyrkan sjunger) Vi är, och vill
fortsätta att vara, en välkomnande och
öppen kyrka.
Vi välkomnar nya i Sverige genom vårt
värdefulla och uppskattade Språkcafé (som
startades 2010) och som varje vecka
samlar 30-60 deltagare.
Sedan hösten 2019 har vi startat regelbundna samlingar i vår kyrka på engelskaInternational Christian fellowship.
Ansvariga är Winnieross Olofsson och
Stefan Andersson. Drygt 20 deltagare har
kommit, barn och vuxna, och vi ser fram
mot fortsatt utveckling.
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!
Markusevangeliet och Johannesevangeliet
läste och studerade vi 2017 och 2018. Från
hösten 2019 är det Apostlagärningarna
som gäller på temat "Till jordens yttersta
gräns" som är gemensamt i Equmeniakyrkan. Vi lär oss tillsammans i en öppenhet för Guds ord.
VÄSBY FÖR KRISTUS är ett ledmotiv
för det vi ger och gör i församlingen, och
det uppdraget 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
församling, sedan den bildades 1895.
2020 firar vi 125-årsjubileum som församling med tacksamhet för det som varit,
som är och med sikte på framtiden.
Equmeniakyrkans ledmotiv och vision
stämmer vi in i "en kyrka för hela livet där
mötet med Jesus Kristus förvandlar mig,
dig och världen".
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VÄGLEDNING och VÄLSIGNELSE Vi
ber och arbetar = bearbetar - för att ännu
flera medmänniskor ska komma till tro på
Jesus Kristus. Vi ber om fortsatt och tydlig
vägledning från Gud! Gud är med oss i
Andens kraft in i framtiden. Gud välsigne
dig och vår församling!
Stefan Andersson, pastor och
föreståndare

1.2 Ett år på väg mot Vision 2025
Året 2018 fattade församlingen avgörande
beslut som en konsekvens av vår strategiska översyn "Vision 2025-Vägval 2018".
1.2.1 Anställningar förstärker
Det första var anställning av pastor och
församlingsföreståndare och vi kunde
glädjande ta emot Stefan Andersson
samma höst. Dessutom fattades beslut om
att satsa och utveckla barn- och ungdomsarbetet tillsammans med ungdomsföreningen Equmenia. Vi hittade ett gemensamt intresse med Equmenia Rotebrokyrkan
kring en tjänst - ledare/utvecklare av barn/
ungdomsarbete. Därför var det mycket
glädjande att vi efter en god rekryteringsprocess kunna välkomna Tom Broberg i
augusti.
1.2.2 Fastighetsprojektet
En tredje del var att friställa arbetet med
vår fastighet och att frigöra resurser genom
att sälja byggrätter, ett gemensamt projekt
tillsammans med våra grannar familjen
Karat. Lars Fränne från Södertälje har
varit fortsatt behjälplig. Tyvärr hindrades
projektet av Länstyrelsen som nekat Upplands Väsby kommun exploatering av
området på grund av skydd av grundvattentäkt i Brunkebergsåsen, och önskat
ytterligare utredningar. Kommunen har
meddelat att de ska investera i nödvändiga
utredningar och ger oss viss förhoppning
att vi någon gång i framtiden skulle kunna
fortsätta med våra planer.
Reviderad 2020-01-31

Omsorgs/ansvarsgruppernas arbete har
förenklats mycket genom att St Johannes,
som en del i deras hyra, sköter mycket av
städningen av fastigheten.
1.2.3 Andligt självförtroende
Den fjärde och sista strategiska komponenten var att använda resurserna till att förnya, fördjupa och skapa energi för vårt
uppdrag och göra Kristus känd, trodd och
efterföljd i Upplands Väsby och skapa
utveckling inför kommande årtionde. Det
inkluderar fördjupning av våra gudstjänster, den inbördes hjälpen och gemenskapen och bli mer utåtriktade. I den
strategiska översynen formulerade vi det
kring att vi behöver "utveckla det andliga
självförtroendet" genom att lita och förtrösta på Gud och våga framåt - "Vision
2025". Uppdraget är att sprida ett glädjens
och försonande budskap till upprättelse för
många människor. Vi står nu vid tröskeln
till 2020-talet och vår angelägna resa mot
Vision och Mission har bara börjat.
Sune Grafström
Församlingens ordföranden

2. Gudstjänst & samlingar
2.1 Församlingen är gemenskap
och mission
Vi är en gemenskap av helt olika människor, med skilda bakgrund och erfarenheter. Vi delar gemensamt tro på Jesus
Kristus och vi vill förmedla denna tro till
andra. Det är både gemenskap och mission.
Församlingens tro och liv bygger på gudstjänster, bön, nattvard, samtal om kristen
tro och bibelundervisning. Vi har omsorg
och diakoni i förböner och omtanke om
varandra i församlingen och för andra.
Söndagarnas gudstjänster kl 11 har vi
märkt en ökning av antalet deltagare så att
vi i genomsnitt är drygt 50 personer.
Nattvard firar vi en gudstjänst per månad.
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Värdefull gemenskap erbjuds vid kyrkkaffet efter gudstjänsterna.
Under hösten 2019 har vi även börjat inbjuda till engelskspråkig gudstjänst en
söndag i månaden - International Christian
worship service and Fellowship (se 2.2).
Under 2019 har vi mötts till En stilla stund
- bön och andakt - onsdagar 19:30-20:00
under terminerna. Det ger tid för stillhet,
bön och vi firar nattvarden en onsdag i
månaden.
Varannan onsdag har vi haft intressanta
Bibelsamtal om Johannesevangeliet
(våren) och Apostlagärningarna "Till
jordens yttersta gräns" (hösten). Det sista
är ett pågående tema i Equmeniakyrkan
under 2019/20.
En grupp av kvinnor har under året fortsatt
studier och samtal om "Kvinnor i bibeln".
Sedan drygt tio år finns en Bönegrupp
som möts regelbundet varannan vecka och
från i höstas började en ny bönegrupp som
även den möts varannan vecka, hemma hos
Eva och Stefan Andersson. Vi vet att
behovet av nära samtal, gemenskap och
bön är så värdefullt.
Stefan Andersson, pastor

2.2 Christian worship service and
Fellowship - in English
Vi började 25 augusti 2019 med regelbundna samlingar för engelskspråkiga i vår
kyrka. Det finns ett klart behov av att samla engelskspråkiga och att det sker som en
integrerad del av vår församling.
Samlingarna leds av Winnieross Olofsson
och Stefan Andersson, musiker är Olov
Olofsson. Vid höstens samlingar 25/8,
6/10, 3/11 och 1/12 2019 har deltagit
mellan 12-30 personer, i olika åldrar och
från flera länder. Vi planerar att följa upp
med ett samtal om kristen tro 2020-05-31.
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Vi möts för bön, sång, vittnesbörd, predikan och gemenskap med kaffe eller mat
efteråt. Vi finns med på Facebook All English-speaking Christians Meeting
place - Stockholm
Winnieross sprider ordet om det och håller
i information och inbjudan till samlingarna. Men alla behöver bjuda in. Alla är välkomna, oavsett språkkunskap, och vi ber
och hoppas att dessa regelbundna samlingar ska ge ännu flera medmänniskor både
tro, undervisning och kristen gemenskap.
Winnieross Olofsson, Stefan
Andersson

2.3 Verksamhetsrådet
Församlingens Verksamhetsråd, i texten
förkortat VR, har under 2019 bestått av
Eva Anfält, Lena Wohlfeil, Lotta Svensson, Olov Olofsson, Stefan Andersson och
Jan Hermansson (sammankallande).
Arbetet i rådet har under 2019 fungerat
mycket bra. Vi är en dynamisk grupp där
varje medlem i rådet bidrar med sina
värdefulla kunskaper inom specifika
ämnesområden. Olov Olofsson valdes in
som ny medlem vid årsmötet 2019 och
utgör en viktig förstärkning.
Församlingens pastor och församlingsföreståndare Stefan Anderssons medverkan har bland annat inneburit en viktig
avlastning och tillgång för det praktiska
planeringsarbetet i rådet. VR kan idag i
större utsträckning arbeta med mera
långsiktiga frågor gällan-de frälsning och
tro och vi kan skapa en större bredd i
programutbudet. De övriga medlemmarna i
rådet, Eva, Lena, Lotta och jag själv börjar
bli gamla i gården, så att säga. Men vi
arbetar inte på rutin utan att varje samling
och verksamhetsgren i för-samling skall
vara noga understödd av målmedvetenhet
och förbön från oss i rådet och alla i
församlingen.
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2.3.1 Programinsatser

2.4 Musiklivet i kyrkan

Kyrkans program under 2019 har bjudit på
stor variation i många avseenden såsom
själva basen i församlingen med predikningar från pastor Stefan Andersson. Vi
har också haft många gästande predikanter
som exempelvis Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare Olle Alkhom, SvenOlov Jernberg, Christina Molin, Peter
Plars, Ulf Bergsviker, evangelist Lena
Bergström och många flera.

2.4.1 Våra egna förmågor

Under större delen av året har Stefan
Andersson under vardagskvällar hållit
bibelstudier, haft andakter och veckomässor med nattvard.
Församlingen har också bjudit på ett rikt
musikliv som framgår i nästa avsnitt. Vi är
som församling mycket välsignade med så
många duktiga musiker, en tillgång som vi
än mer måste tacka för och ta vara på.
Vi erbjuder söndagsskola för de riktigt
unga. Regelbundet medverkar också barnkör och scouter i ungdoms- och familjegudstjänsterna.
Församlingen har också vidmakthållit sin
ställning som en öppen och en välkomnande kyrka vid de större högtiderna
såsom påsk, valborg och i stor omfattning
under december med julmarknad, Lucia,
jul och nyår.
Det känns fint att som medlem i VR se att
vi sakta men säkert är på väg att uppfylla
den vision vi har inom församlingen att
"Sätta Jesus på kartan i Upplands Väsby",
att han och ingen annan kan förändra
människors liv på djupet. Vi som församling har genom våra böner, budskap och
hela vår verksamhet fått förmånen att få
vara Guds värdefulla redskap som kan föra
människor till tro och räddning. Bed för
arbetet i Verksamhetsrådet.
Jan Hermansson

Jag vill åter framhålla våra duktiga och
flitiga organister Kristina Holm, Torbjörn
Lundberg, Lena Wohlfeil och Olov Olofsson som oförtröttligt och med stort engagemang lyfter våra gudstjänster.
Våra sångsolister är Lena Wohlfeil, som
även leder församlingen i nya lovsånger,
Ellen Jernberg och Winnieross Olofsson,
båda ackompanjerade av Olov Olofsson.
Barnkören har medverkat i tre gudstjänster för alla samt vid Valborg. Den leds
i år av Anna Eriksson, ackompanjerad av
Petri Katila på piano.
Förutom dessa klippor besöker oss återkommande våra egna Basement Boys med
Ellen Jernberg som vokalist. Medlemmar i
bandet är Jan Hermansson, Staffan Jernberg, Bengt Soläng, Christer Sjörin och Pär
Hugosson.
I huset övar två körer regelbundet och deltar i några gudstjänster under året - SingSing under Lena Wohlfeils ledning och
gospelkören Joyful med Monika Bjerkerot.
2.4.2 Gästande musiker
Samarbetet med Rotebrokyrkan har inletts
med tre besök av deras kyrkomusiker Anna
Lindkvist, ackompanjerad av maken och
gitarristen Anders Eriksson.
3/11 sjöng och spelade Johanna och David
Åström från Sollentuna Pingst.
Högdalens Blå Gräs har medverkat två
gånger under året - 24/3 och 10/11.
Två blåsorkestrar har gästat oss: Järfälla
Brass 17/3 och City Brass 7/4.
Som organister har vi fått höra Tord
Jägerskog 4 gånger samt Tanya Gamar.
2.4.3 Evenemang
Olov Olofsson har bidragit med 2 stora
piano- och orgelkonserter:
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Lördag 9/2 höll Olov Olofsson en bejublad
konsert på temat "Tonernas andlighet" där
han förutom musiken bjöd på spännande
och roliga anekdoter från sin musikkarriär.
Lördag 19/10 hade Olov Olofsson åter igen
en konsert på temat "Tonernas oändlighet"
där han även presenterade det nyanskaffade stagepianot med vars hjälp musiken
breddas ytterligare. Intäkterna från konserten gick till församlingens musikverksamhet.
Valborgsmässoafton 30/4 firades som
vanligt med barnkören och med Lena
Wohlfeil som ansvarig för körövningar och
sång vid brasan.
Lördag den 16/1 var det konsert på temat
"Hela kyrkan sjunger - allsångskonsert"
med sång av Winnieross Olofsson, Lena
Wohlfeil, Stefan Andersson och Sune
Grafström. Organist och pianist var Olov
Olofsson. Lena Wohlfeil spelade dessutom
dragspel och Joakim Wohlfeil trumpet
denna kväll.
Första advents-gudstjänst med traditionell
adventsmusik med kören SingSing under
ledning av Lena Wohlfeil, organist var
Torbjörn Lundberg som även ingår i kören.
2.4.4 Särskilt tack
till Olov Olofsson som varit mycket aktiv
under året med två pianokonserter, berättat
minnen från Väsby Missionsförsamling
under sin uppväxt (se 4.2.5 sid 8) och
medverkat på flygel och orgel vid nästan
hälften av våra gudstjänster.
2.4.5 Summering
Ja, detta mina vänner var sannerligen ett
rikt musikår och vi alla, som varit med och
fått njuta av sång och musik, är obeskrivligt tacksamma för allas medverkan.
Musiken når vårt inre och tydliggör det
som är viktigt, Gud når oss i musiken och
lösgör våra innersta känslor, helar och
befriar oss.
5 (16)

Vi tackar Gud för alla dessa gåvor!
Eva Anfält
som med Lena Wohlfeil bokar musiker

2.5 Julmarknad 2019
På uppdrag av styrelsen gjorde jag en sondering av intresse och engagemang för att
genomföra en julmarknad 30/11. Överlag
var det positiv respons och det fanns
frivilliga som med glädje var beredda att
bemanna de tyngsta uppdragen gällande
julmarknad så med detta underlag beslutade sig styrelsen för att genomföra en julmarknad även 2019. Elisabeth Larsson
och jag planerade för några kvällar i
kyrkan där vi tillverkade främst julsaker i
olika former av återvunnet material.
2.5.1 Förberedelsearbeten
Hemsidan Pinterest hade vi stor glädje och
nytta av. Vi inledde kvällen med att äta
tillsammans och så var vi ett gäng varje
gäng, främst yngre, som arbetade tillsammans under mycket skratt. Av detta arbete
blev ett bord på julmarknaden som bemannades främst av våra yngre förmågor som
fick smak för detta och kunde tänka sig
detta ytterligare ett år med de lärdomar vi
nu fick av vad som säljer och inte säljer.
Efter ett upprop på kyrkkaffet fick vi också
fina bidrag till våra lotterier, bland annat
från en medlem i Pingstkyrkan.
2.5.2 Julmarknaden
startade med andakt och sång av barnkören
vilket är ett bra sätt att starta på men också
är ett mycket uppskattat inslag. Sedan
fanns det möjlighet att inhandla julblommor, fina blomsterarrangemang, julgodis,
hembakat bröd i alla former, lotter med
fina priser, julsaker av återvunnet material,
julkalender av pepparkakor och fågelholkar med mera. Förutom det kunde man
passa på att umgås samtidigt som man åt
god julgröt, tårta och annat gott fika. I år
höjde vi lottpriserna men till kommande
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julmarknad finns det utrymme att justera
även andra priser utan att besökarna slutar
köpa.
Tack alla för era värdefulla bidrag i form
av saker ni gjort och er tid!! Särskilt tack
till Elisabeth Larsson för stöd och engagemang.
Väldigt enkelt att samordna detta då vi är
många som bidrar och engagerar oss!
Christina Grafström
Julmarknadsansvarig 2019

3. Barn- och ungdomsarbete
3.1 Min första termin som ledare/
utvecklare
dvs Tomppas första halva år i UpplandsVäsby: Mitt arbete börjades väldigt intensivt och varmt på Prisma 2019 - Equmenia
scoutläger. Jobba på stora lägerköket när
det varit varmaste veckan hela sommar.
De första sex månaderna har fyllts med
mycket nytt och nytt lärande. Lära känna
nya människor, en ny församling, en ny
rörelse, nya metoder, ny kultur och ny
kommun. Men varje dag jag tackar Gud att
jag kan jobba här.
Jag är tacksam för alla frivilliga som ger
mycken egen tid till kyrkan. År 2019 har
varit att lära-känna-året, 2020 kommer att
bli prova-nytt-året!
Tom Tomppa Broberg

3.2 Ungdomsarbete via equmenia
Equmenia i Väsby är en fristående förening för församlingens barn- och ungdomsarbete med mål att vara en plats för
alla barn och unga att få utvecklas i
gemenskap med andra och Jesus.
Våra samlingar har varit på onsdagskvällar, först barnkör och sedan scouter så
att barn kan delta i båda grupperna.
Vi erbjuder också söndagsskolan "Skatten"
vissa söndagar.
Reviderad 2020-01-31

Under året har det hänt en hel del i
equmenia, ny ordförande från februari -19
och arbete med annonsering och rekrytering ledde fram till att vi anställde Tom
Broberg från juli -19 på 60 %, han hälsades välkommen i gudstjänsten 4/9.
3.2.1 Barnkören
Barnkören har under året letts av Anna
Lodufu Eriksson samt ackompanjerats på
piano av Petri Kattila, barnen är c:a 5 -12
år vilket är en utmaning pga åldersspannet,
kören har fått hjälp av bl a Kerstin Neider,
Annika Melin och Britt-Marie Hallén som
har bistått med både mellanmål, deltagit i
sångsamlingarna och i kontakt med väntande föräldrar på Kyrktorget för både
barnkör och scout.
Anna har deltagit i inspirationsdagar/
utbildning för barnkör i Vadstena.
Barnkören har deltagit vid flera gudstjänster under året och hade en fin sångsamling vid årets julmarknad.
Trots oro om vi skulle få ihop ett
Luciatåg, då barnkören inte är så stor i år,
blev det en fin, lyckad samling med ett välbesökt Luciatåg och efterföljande Lussekaffe som dessutom var avslutningen på
equmenias hösttermin.
3.2.2 Scouter
Scout har samlat 15-20 barn i ålder 7-14 år
under året. Ledarsituationen har varit (och
är) ansträngd. Under våren var Henrik
Isaksson, Jan Forss och Ingemar Jarlebring
en regelbunden ledargrupp med besök av
pastor och stöd av några församlingsmedlemmar.
Under hösten har det varit fortsatt ansträngt med ledare då några har valt att
pausa för arbete/ studier eller andra åtaganden men då vår nyanställde Tomppa tagit
ett stort helhetsansvar. Planering för hur
arbetet ska skötas framöver med scout och
barnkör pågår och vi ser över hur vi kan
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samarbeta med bl a Rotebrokyrkan vid
våra samlingar.
Equmenia ansvarade även för Valborgsmässofirande vilket samlade många som
ville fira in våren, först i en sångsamling i
kyrksalen, därefter korv, kaffeservering
och vårtal utomhus vid en pga eldningsförbudet liten men uppskattad brasa.
För de äldre, som inte bara vill scouta, har
Tom erbjudit "Ungdomshörnan " några
måndagar i höst för de som vill hänga,
samtala eller göra något tillsammans t ex
pizzabakning - några ungdomar har dykt
upp på detta.
Tom har varit på utbildning - "Drömprojektet" - ett projekt mellan kyrka och
skola med rollspel, drama och värderingsövningar. Materialet är förebyggande mot
grupptryck, alkohol, tobak och droger för
barn i årskurs 3-6, planeras att köra igång
våren 2020.
3.2.3 Skatten som Söndagsskola
Under året har vi fortsatt med Skattensamlingar i samband med gudstjänster c:a
en gång per månad. Antalet barn har
varierat men en liten trogen skara har
deltagit i samlingarna som fortsätter under
våren.
Lotta och Tom deltog i Equmenia
Stockholms regionsstämma den 5 oktober.
Lotta Svensson
ordförande equmenia i Upplands Väsby

4. Omsorg och gemenskap
4.1 Omsorg och diakoni
Församlingens Diakoniråd består av Christina Grafström, Eva Anfält, Ulla Fransson
och Britt Kjellberg samt församlingens
pastor Stefan Andersson. Under 2019 har
vi fortsatt att omsätta diakonin i praktisk
handling.

Utöver Diakonirådet så är det många medlemmar i församlingen, som hjälper till och
alla behövs vi eftersom behoven av omsorg
ökat sedan föregående år.
4.1.1 Insatser
Vi har fortsatt med att göra hembesök,
ringa ett samtal, hjälpa till med skjuts till
gudstjänster och andra samlingar eller
bjuda på en kopp kaffe. Behoven inom
diakoni och omsorg är stora och olika. Vi
gör vad vi kan för att de som behöver hjälp
och stöd ska få det. Uppvaktningar vid
födelsedagar och en blomma till jul är traditioner som uppskattas.
Församlingens pastor tar emot personer för
enskilda samtal under kortare eller längre
perioder.
På Språkcaféets samlingar är det många,
som hjälper till att träna svenska, kontakter
med myndigheter, föreningar, sjukvård,
förskolor, skolor mm, men främst att vara
medmänniska och ha gemenskap vid
kaffeborden.
4.1.2 Medel
Under året har det bildats Församlingens
diakoni/omsorgskonto. Medel till kontot
får vi genom kollekter vid konserter och
musikgudstjänster eller en gåva vid en
födelsedag. Dessa medel har inneburit att
vi kunnat ge julklappar till några barn och
godispåsar till alla barn på Luciafesten.
Församlingens Skopankonto hjälper också
till.
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 hos vägen
där vi behövs. Gud är trofast och överger
oss inte.
"Allt vad ni vill att människorna skall göra
för er, det skall ni också göra för dem"
Matteus 7:12

Britt Kjellberg
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4.2 Tisdagsträffar och Sommarcafé
Tisdagsträffarna är en mångårig tradition
av samvaro för daglediga i Missions- och
Pingstkyrkan. Det har blivit ett naturligt
tillfälle att umgås mellan kyrkorna.
Samlingarna innehåller en stunds umgänge
med kaffe och gott tilltugg som respektive
grupp veckovis ansvarar för. Därefter
följer ett specifikt “ämne för dagen”. En
tisdag per månad innehåller bibelsamtal.
Träffarna inramas av andakt och sång.
C:a 20-35 personer deltar per tillfälle.
Annons sker i lokaltidningen.
Under torsdagar i juli månad erbjuds samvaro i Missionskyrkan - Trekaffe i sommartid. Ambitionen är anspråkslösa
program. I årets program spändes bågen
extra genom en intressant utflykt till
Västerås och besök i dess domkyrka.
4.2.1 Samlingar och värdar
Under året hölls 22 samlingar i Missionskyrkan varav 6 st bibelsamtal.
Programmen i Missionskyrkan har skapats
av Marianne Hellqvist och Nils-Åke
Barkefors. Pastor Stefan Andersson har
svarat för andakterna. De 8 programmen i
Pingstkyrkan har skapats av Christine
Ström Hammarberg och Ingeborg
Isaksson.

Ragnvi Lantz 8/10 om Så minns jag Martin
Luther King jr, hon som USA-jornalist på
1960-talet.
Kjell Rosenkvist 22/10 om När katastrofen är här - Lära för livet ur 3 händelser.
Sonia Edin Gillberg 5/11 om alkoholistvård i sin fars Erik Edins stiftelse, senare
LP-stiftelsen: Det finns inga hopplösa fall.
4.2.4 Mission
Daniel Kindbom 29/10 om sina Colombiabarn, Vad har hänt efter ett år?
4.2.5 Föredrag
Olov Olofsson: Andlig och timlig spis i
juletid där Olov berättade minnen från sin
uppväxt, främst hos Ada Larsson i Väsby
Missionshus, plus musikinslag (15/1).
Tord Jägerskog om en resa I Dietrich
Bonhoeffers spår, 5/2 med avslut 11/7.
Göran Neider 5/3 om Reformationen och
Västeråsbiskop Johannes Rudbeckius
betydelse 1619, följt av en utflykt till
Västerås 18/7 och dess domkyrka.
Ulf Bergsviker 2/4 om Åldrandets teologi:
till slut blir vi ändå alla som barn, och det
är nog vår räddning!
Rolf Kassberg 1/8 med Reflektioner om
Tro och Vetande.

Program som framfördes i Missionskyrka:

4.2.6 Sång och musik

4.2.2 Bibelsamtal

Marianne Hellqvist: Musik skall byggas
utav glädje! om Olle Widestrand, en av
svensk frikyrklighets mest välkända
musiker och tonsättare (12/2)

En gång i månaden har pastor Stefan lett
oss i Bibelstudium av Equmeniakyrkans
studiematerial om Johannes evangeliet
och så "Till jordens yttersta gräns Apostlagärningarna runt på 80 dagar".

Trubadur Tommie Sewon: Ensamma tillsammans, sånger och berättelser (1/10)

4.2.3 Personliga erfarenheter

Marianne Hellqvist 7/5 Våravslutning

Johan Backman 9/4 om sitt år 1984 i
Zimbabwe: historia, politik och kultur.

Marianne Hellqvist 3/12 sång till gitarr ur
Frälsningsarmens julrepertoar.

Roland Lindholm 10/9 om sitt FN-uppdrag
i Kongo, Rwanda och Burundi efter folkmassakern 1994.

Pingstkyrkan 14/1 2020 Julgröt med sång,
brassorkester och andakt.
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4.2.7 Minnen och berättelser
Marianne Hellqvist 4/7 om Lägerminnen.
Marianne Svensson 25/7 om Glimtar från
Livet förr.
Ingegerd Modig 12/3 om handikapp-vård
vid Dalarö folkhögskola: Att mötas av
förväntan.
Marianne Hellqvist, Nils-Åke
Barkefors

4.3 Omsorgsgrupperna
Inför årsmötet 2019 gjordes en översyn av
grupperna så att någon kunde sköta ljud/
ljus, vara vaktmästare, baka, koka kaffe,
sköta tillsyn på kvällstid. Under året bekräftades att städningen delvis övertas av
S:t Johannes medlemmar. Det har även
diskuterats att övergå från 8 till 6 grupper
för att alla uppgifter skulle kunna täckas.Vi
har funnit att alla grupper känns bra men
att några behövde fyllas på. Så har skett
och vi går in i det nya året med tilltro till
våra grupper och hoppas kunna få än mer
tid för Omsorg om varandra.
Kerstin Neider och Britt-Mari Hallén

5. Internationella arbetet
5.1 Internationella gruppen
Missionskyrkan Upplands Väsbys Internationella grupp har i uppdrag att besluta
om och leda det internationella arbete som
församlingen stöttar och bedriver. Detta
görs främst genom att förvalta och fördela
de pengar som församlingen arbetar in
genom Skopan Secondhand-butik.
Under 2019 års verksamhetsår har
Internationella gruppen bestått av Britt
Kjellberg (ordförande), Kerstin Neider,
Britt-Marie Hallén, Vitor Hermansson,
Joakim Wholfeil, Stefan Andersson och
Simon Jernberg. Under året har Winnie
Olofsson tillkommit till gruppen. Ingvar

9 (16)

Ahlberg är även med i gruppen trots att han
pga hälsoskäl inte kunnat närvara i år.
5.1.1 Förmedlade belopp och vart
Totalt förmedlade gruppen 344 982 kronor
av de pengar som arbetats in genom
Skopan-insatser under 2019.
Största delen av dessa pengar (170 000 kr)
gick till Diakonia och deras katastrofinsamling för Mosambique där en tyfon
drabbade detta fattiga land hårt. Genom
Diakonia var församlingen även med i
kampanjen Cykelansiktet och cyklade och
samlade in pengar (32 500 kr) till förmån
för flickors rätt att cykla i Bangladesh.
Detta var ett fantastiskt roligt initiativ som
engagerade hela församlingen i gudstjänster och cyklande.
En annan stor del av pengarna (50 000 kr)
gick till barnhemmet Mullys Children
Family i Kenya som församlingen stöttat i
många år och som flera församlingsmedlemmar besökt. Här gick pengar till odling,
mat och även julklappar till barnen.
Två stora projekt, som församlingen stöttat
under åren, är i Litauen och Filipinerna.
Tyvärr har vi, pga problem med kontakt,
inte kunnat betala ut pengar till dessa under
2019. Medlemmar i gruppen har arbetat
hårt under året för att få kontakt med Ruby
på Filipinerna och i december fick vi till
slut en kontakt. Förhoppningen är att vi
åter ska kunna betala ut bidrag under 2020.
Med Litauen har vi ännu inte fått någon
kontakt men arbetar på att finna en sådan.
I avsaknad av ovan nämnda projekt har vi
under året hittat andra att stötta. Genom
Ankarstiftelsen har vi betalat 10 000 kr till
barn i Colombia (se 4.2.4).
Genom en annan kontakt har vi stöttat ett
projekt i Bilanga (Kongo) där kvinnor lärs
ut i jordbruksarbete och hjälp till självhjälp. Detta projekt fick även det 10 000
kronor. Vi har även stöttat Equmeniakyrkans Internationella arbete med 33 000
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kronor under deras julinsam-ing.
Siraskolan i Betlehem har vi också kunnat
stötta med 6 000 kronor.
5.1.2 Sociala fonden
Under senare år har det blivit väldigt
påtagligt att världen kommit mycket
närmare Upplands Väsby och att det finns
många i vår närhet genom bland annat
Språkcafé och andra lokala föreningar att
stötta. Sedan några år tillbaka finns en
Social Fond för detta och genom denna har
vi bland annat kunnat hjälpa till med kostnader för ögonoperation och tandläkarbesök till personer i kyrkans nätverk.
Café Astrid, Sjukhuskyrkan och Hela
människan är lokala projekt i Sverige som
vi stöttar.
5.1.3 Gör en Skopan-insats
För att fortsätta detta viktiga arbete är vi
beroende av att församlingsmedlemmar
arbetar på Skopan och skriver upp timmar
för vår församling. Vi uppmanar därför fler
ur församlingen att göra detta!
Simon Jernberg

5.2 Asylprojekt och Språkkafé
"Asylprojektet" är ett samarbete med
Sociala Missionen och 5 andra equmeniaförsamlingar i Stockholms län. Bidraget på
270 000 kr till oss från Länsstyrelsen
användes huvudsakligen till att kunnat ha
tre personer anställda på liten deltid. De
har invandrarbakgrund och har jobbat som
stöd för språkkaféet med tolkning, uppsökande och uppföljning av nyanländas
många frågor. Social Missionens experter
har regelbundet besökt Upplands Väsby
för info om olika teman och vi har hänvisat
till deras "råd och stöd". Även kvinnojour,
kommunens experter m fl har besökt oss
och skapat möjligheter och sammanhang.
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5.2.1 Tillgänglighet och närvaro
Kaféet serverade under året över 3000
kaffe, smörgås, bulle, kaka och frukt. Vi
hade öppet 80 dagar, för det mesta 2-3
timmar två ggr i veckan. Mellan 200 och
300 nyanlända har varit på kaféet. Antalet
besökande var i genomsnitt nästan 40 och
som mest 63 personer. Av dessa var c:a
30% svensktalande volontärer från församlingen och dess vänner. C:a 20% var
asylsökande och resten övriga nyanlända
som sökte kunskaper i svenska - men
gemenskapen är också viktig; flera har
förklarat att detta är enda tillfället för dem
att träffa svenskar och att få prata med
svenskar. Kvinnorna har varit fler än
männen. Några barn var också med.
Gympa, utflykter, fester och sommarlek
för familjer har ingått i verksamheten. Vi
känner att detta är en viktig social och
kunskapshöjande integrationsinsats som
skapar nya kontakter i lokalsamhället.
Många lovord har kommit från gäster,
forskare, kommunens folk m fl.
För projektledningsgruppen
Ingemar Jarlebring
5.2.2 Micael Grenholms besök 9/4
Tema: Jesus var också flykting - om
flykting, invandring och kristen tro.
En värdefull kväll, 25 åhörare lyssnade till
Micael som bl a står bakom ifrågasättande
av Migrationsverkets konvertitstest.

6. Omvärldskontakter och
samverkan
6.1 Ekumenik här och nu
Sommarens gudstjänster, åtta söndagar,
var gemensamt med Pingstkyrkan. Det är
en lång och uppskattad tradition.
Vi har under hösten sammanlyst en gudstjänst i Rotebrokyrkan med vår församling
och Edsvikskyrkan (f d Missionskyrkan)

Omvärldskontakter och samverkan

10 (16)

Verksamhetsberättelse för år 2019, Upplands-Väsby Missionsförsamling

för att mötas som Equmeniakyrkan församlingar i Upplands Väsby och Sollentuna.
6.1.1 S:t Johannes församling

samt för större samlingar som t.ex. Valborg, Julmarknad, Lucia samt konserter
och Hela kyrkan sjunger-samlingar med
separata affischer och även med annonsering i Lokaltidningarna.

En lördag i våras möttes vi gemensamt i S:t
Johannes församling gudstjänst. De möts
lördagar i Missionskyrkan sedan flera år
för sina gudstjänster och gemenskap. En
söndag under våren deltog deras församling i vår gudstjänst på söndagen.

Återkommande programpunkter som t.ex.
Tisdagsträffar, Språkcafé, Bibelsamtal
samt Stilla stund - andakt på onsdagskvällar, har annonseras med separata,
permanenta terminsaffischer.

Vi ser att gemenskapen utvecklas mera
mellan våra församlingar. Under sommaren genomfördes ommålning och storstädning av kyrkan gemensamt. S:t Johannes församling ansvarar sedan en tid för
veckostädningen av kyrkan som oftast sker
mellan deras lördags- och våran söndagsgudstjänst.

6.2.2 Vår hemsida via Internet

6.1.2 Kristna rådet och SvK
Ekumenisk bön inbjöd vi till i januari i vår
kyrka och i januari 2020 är det utökade
samlingar i den Ekumeniska böneveckan.
Genom Väsby Kristna råd genomförs
regelbundna samlingar för pastorer, präster
och ledare i kommunens församlingar.
Missionskyrkan var bäst representerade
bland deltagarna i den årliga ekumeniska
gudstjänsten på Hembygdsgården 16 juni.
I juli möttes vi för några gemensamma
onsdagskvällsmässor i Hammarby kyrka
och vi ser fram mot mera samarbete med
Hammarby församling. I höstterminens
start deltog Stefan Andersson och Tom
Broberg i morgonandakt och personalmöte med arbetslaget i Hammarby församling.
Stefan Andersson, pastor

6.2 Annonsering
6.2.1 Pappersannonsering
Har skett med affischering på kyrkans
annonstavlor samt externt på Skopans
affischtavlor med månadsvisa programblad
11 (16)

Under året har vår hemsida fungerat men
saknar bilder och fler administratörer. En
grupp har under senhösten diskuterat
hemsidans syfte och målgrupp och så
alternativ värd till KyrkTorget.
Equmeniakyrkans erbjudande är ett alternativ som skall provas. Gruppens deltagare: Stefan Andersson, Tom Broberg, Jan
Hermansson och
Göran Neider, Ingemar Hagengran
6.2.3 Sociala medier
Undertecknad är kontaktperson för kyrkans sociala medier. Det är viktigrt att vara
representerad på sociala medier och utveckla det. Vi har tre konton: en på
Facebook och två på Instagram. Logiken
för dessa är att det är viktigt att ha så
många följare och så mycket trafik som
möjligt. Detta åstadkoms genom att så
många som möjligt ska "gilla" vårt konto,
men också att vi ansluter oss till "andra"
konton, båda delar kan vi bli bättre på
genom att uppdatera flöden varje vecka!
Vi kan vara bättre på att "ropa" ut om
kommande söndag och hjälpa följaren dela
vidare. Facebook konton är till hela
församling. Instagram konton har kyrkan
och scouterna separat.
Tom Broberg

6.3 Församlingstidningen
Församlingens egen tidning Det händer
fyller en viktig roll som informationsspri-
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dare och stärker vår gemenskap. Som vanligt så har den utkommit med 4 nummer
under året. Varje nummer ges ut i 220-250
exemplar. Arbetet sköts av en redaktion
bestående av Göran Neider, Ingemar
Hagengran, Monica Tiger, Anki Johansson, Simon Jernberg, vår pastor samt
representanter från equmenia och verksamhetsrådet. Tidningen finns också digitalt på
nätet, åtkomligt från hemsidan - i år med
hela tidningen i en fil.
6.3.1 Pastorn har ordet
På tidningens "ledarsida" har Stefan
Andersson skrivit om:
1. Kärlekens väg - genom lidande och död
till seger och uppståndelse.
2. Tro- glädje- frid- hopp- Helig AndeJesus- flykting.
3. En artikel om att vinna människor för
Jesus.
4. Vi tänder ljus för tro, hopp och kärlek.

Britta Ameen berättade om sin uppväxt
och "Så tog hon sitt livs bild".
6.3.4 I fokus
Göran Neider om årshögtiden den 17/2.
"Våra valberedningar kallar" genom
Svante Svensson och Magnus Kilbom.
"Nya teknikpodiet installerat" beskrevs av
skaparen Ingemar Hagengran.
6.3.5 Omvärld
Simon Jernberg och Katarina Neider skrev
om "Diakonia lanserar ny kampanj- Cykelansiktet -Diakonia tackar församlingen".
"Intressant liv- vidgade perspektiv" om
AA och Kinamission av Stefan Andersson.
"FN och Barnkonventionen ger hopp om
ungdomars framtid" genom Göran Neider.
6.3.6 Kultur

6.3.2 Upplevt
Stefan Andersson fördjupade oss i "Gudstjänsten och nattvarden". Eva Anfält tog
oss med i "Pilgrims- och studieresa till
Israel". Vår nye ungdomsledare Tom
Broberg presenterade sig i ord med bilder
från installationen.
Vi har sett kollage om årets härliga musikgudstjänster, händelser och Arbetsveckan.
"Kvinnor i bibeln", Birgitta Wohlfeil och
Britt-Marie Hallen berättade om studiecirkeln som närmare studerade några kvinnor
ur Gamla Testamentet.
6.3.3 Intervjuer av medlemmar
Monica Tiger har intervjuat en medlem per
nummer:
Eva Andersson berättade om den nyöppnade "Skatten" som vänder sig till våra
yngsta i församlingen.
Yvonne Johansson - ett liv med några rader
ur "Minnets bok".
Reviderad 2020-01-31

"Till det nya landet Sverige", där våra nya
församlingsmedlemmar Hanna Fidaa och
Mikhail Najah berättade om sin resa.

"När orden inte räcker till", Olov Olofsson
berättade genom Torbjörn Lundberg.
"Vedermödrar - kvinnors samtal om
kvinnors öden genom Kerstin Neider.
Om "Sommarcafé på Västeråsutflykt"
berättade Birgitta och Günter Wohlfeil.
Anki Johansson har gett oss tips både "om
sommarens händelser" och om evenemang
och gåvor inför julen. Sedan har vi fått
fortlöpande information från styrelsen och
ungdomsföreningen equmenia.
6.3.7 Sista sidan
Fram och baksidan ger en fin och sammanfattande bild av vår tidning genom bilder
och dikter där Monica Tiger har skrivit:
"Törnekronan", "Minnets bok" och "Kristi
gemenskap". Dikten "Vår jord" är skriven
av Ewert Amnefors.
Bilder är tagna av Torbjörn Lundgren,
Göran Neider och Hashim Shams.
Monica Tiger

Omvärldskontakter och samverkan
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6.4 EQ-kyrkans kyrkokonferens

7. Förvaltning

Undertecknad och Vasti d’Angelo deltog
som ombud i konferensen i Jönköping
vilket har rapporterats i juni och återfanns
bl a via vår hemsida.
Sune Grafström

7.1 Församlingsboken

6.5 Samarbetsorgan

En ny medlem har hälsats välkomna på
bekännelse:
• Hashim Shams

Församlingen stöder Sociala Missionen,
Hela Människan och Sjukhuskyrkan i
Stockholm och närvarar vid tillfälle för
deras presentationer och årsmöten.
6.5.1 Regionsamlingar
Equmeniakyrkan region Stockholm höll på
under året att skapa nya former för
regionens samverkan. För närvarande finns
ett församlingsråd och från Stockholm norr
finns ordförande för Enebykyrkan, Danderyd. Det finns också en referensgrupp
för medarbetare som också har representanter från varje närområde. På sikt kommer denna att göras om lite lätt så att det
kan kallas medarbetarrråd.
Dessa båda råd bör träffas någon gång per
år. Det var huvudsakligen två regionala
samlingar under året. Den 23 april deltog
undertecknad vid samling i Mikaelikyrkan,
Skärholmen om information och påverkan
inför kyrkokonferensen där undertecknad
även deltog.
Den 5 oktober var det dags för regionfest,
där temat var "Till jordens yttersta gräns".
Samtidigt som det diskuterade nya former
för samverkan mellan församlingarna i
regionen. Tyvärr kunde ingen från oss delta vid denna samling. Vore värdefullt för
oss att vara ändå mer delaktiga i detta
eftersom samverkan är mycket kritiskt.
Equmeniadelen besöktes av Lotta
Svensson vilket var bra.
Sune Grafström

13 (16)

Församlingen består vid 2019 års utgång
av 142 medlemmar. Under året har tillkommit 3 medlemmar, ett utträde och en
medlem har avlidit.

Två nya medlemmar har hälsats välkomna
från andra församlingar:
• Eva Andersson från Väsby Pingst
• Winnieross Olofsson från Immanuelskyrkan, Stockholm
En medlem har fått hembud
• Carina Pesu, född 1942, avled 7/5 med
begravning 24/5, medlem sedan 1999
En medlem har lämnat församlingen
• Tobias Wahlqvist har begärt utträde.
Göran Neider
Matrikelförvaltare

7.2 Fastighetsrådet
Fastighetsrådet har under året bestått av
Staffan Jernberg (sammankallande), Bosse
Olofsson, Anders Dahlgren, Ingemar
Hagengran, Henrik Isacsson och Magnus
Kindbom.
Fastighetsrådet har under året fortsatt att
bocka av uppgifter från bruttolistan som vi
tog fram under 2017. Punkter betas av och
slutförs och det tillkommer nya vart
eftersom. Fastigheten är mer än 45 år
gammal så det är inte så konstigt att saker
och ting slits och går sönder.
7.2.1 Nyheter
Under 2019 har bland mycket annat ett nytt
teknikerbås kommit på plats i kyrksalen,
anslagstavlan ute vid vägen är helt renoverad. Dimmerbelysning och nya starkare
LED-lampor är på plats i nedervåningen
samt att det under arbetsveckan i augusti

Förvaltning

Verksamhetsberättelse för år 2019, Upplands-Väsby Missionsförsamling

utfördes en mängd olika arbetsuppgifter
såsom bl a limning av ett 30-40 tal stolar
och kartinventering. Två stora grenar på
stora träd har också tagits ner på kyrktomten under året.

7.3.1 Presentationsprogram

Tillsammans hjälps vi åt, och det är också
ett måste då fastighetsrådet inte på egen
hand kan åtgärda allt som uppstår under ett
år!
Jag vill därför återigen rikta ett stort och
välmenat TACK till alla kunniga och
engagerade i Fastighetsrådet och alla
frivilliga därutöver som prioriterat tid för
att vårda, reparera och underhålla vår
kyrkobyggnad.
De frivilliga insatserna betyder såklart
också väldigt mycket för att spara in på
kostnaderna.
Inför 2020 fortsätter vi arbetet med att
prioritera och beta av åtgärdslistan.
Staffan Jernberg

Jag har fastnat för och föreslår att man
kunde börja program Videopsalm som
finns gratis att ladda ner och installera
(bara för Windows). Googla bara på
Videopsalm. Där finns också bra video
instruktioner från Youtube att titta på.
Alla program har en snarlik uppbyggnad
med sång/psalmdatabaser som går att
bygga på själv, färdiga biblar att hämta in,
bakgrunder m.m som man hämtar in i sin
presentationsagenda ur dagens gudstjänstagenda.
Möjlighet att lägga till video, ljudfiler till
sånger, musik-ackord i sångerna, lägga till
Powerpoint presentationer och andra
Office dokument i agendan, bildspel,
PDF:er m.m. finns också.

7.3 Audio Visuell utveckling
Lagom till 2019 års början blev den nya
ljud- och bildplatsen i kyrksalen installerad. Bordet innehåller nu förutom den
befintliga ljud- och mixerutrustningen
även en fast installerad datorplats för
presentationsvisning på storbildsduken.

7.3.2 Prova på + utbildning behövs

Tanken är att framöver skall projektorn
utnyttjas mer frekvent under gudstjänster
m.m. som ett komplement till det talade
ordet. En bild kan som känt är ibland
förklara mer än tusen ord.
Pålysningar, sånger/psalmer och bibeltexter på duken kan kanske också hjälpa de
med hörselnedsättning att lättare följa med.
Möjligheter att med flerspråkig presentation på duken hjälpa de, som inte har så lätt
med svenska språket, att hänga med.
Visning av en videofilm eller kanske något
annat aktuellt från nätet m.m. i en
gudstjänst.
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Det finns idag ett flertal presentationsprogram speciellt framtagna för gudstjänstvisning. Allt ifrån proffsprogram
med licenskostnader på flera tusen kronor,
men även ett flertal s.k. freeware program
som då är gratis att ladda ner och att
använda finns.

Har man bara prövat och lekt lite med
programmet så är det inte alls så svårt att
komma igång. För att kunskapen ska
spridas till så många som möjligt, minst
helst någon från varje ansvarsgrupp, gärna
fler! Det planeras att framöver hålla någon
liten genomgång av grunderna i Videopsalm och ljud/bildbordets och projektorns
handhavande. För att få rätt information
för skapandet av presentationsagendan och
vilka data från gudstjänstordningen som
behövs - Psalmer, sånger, vilka verser som
ska sjungas, bibelläsning - Bok, kapitel,
verser, ev. ljudfiler, video m.m. Samt för
att få en uppfattning om vilka presentationsmöjligheter som finns vore det även
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önskvärt om också gudstjänstledare kunde
delta i den planerade genomgången.
Ingemar Hagengran

(som är en självständig förening) samt
språkkafé, en stor hyresgäst då mycket
lokaler går åt till dessa verksamheter.

7.4 Uthyrning av lokaler

Vår uthyrning leder till att det en vanlig
vecka är flera hundra personer som
kommer till vår kyrka och tillbringar en
stund här i ett eller annat syfte.

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.
7.4.1 S:t Johannes församling
Vår största hyresgäst är församlingen S:t
Johannes av Damaskus (en arabisktalande
syrisk ortodox församling) som vanligen
hyr hela kyrkan på lördagar kl 11 till 16 för
gudstjänst, kyrkkaffe mm. Ibland har de
sociala samlingar på fredagskvällar och det
förekommer dop, bröllop och begravningar, körövningar och en del andra
mindre samlingar. Församlingen består av
familjer, alltså alla åldrar. C:a 50 personer
deltar i gudstjänster, vid högtider kan de
vara mer än dubbelt så många.
Samarbetet och veckostädningen de gör på
lördageftermiddagar har fungerat bra.
Några av deras församlingsmedlemmar har
hjälpt till med underhållsarbeten. Deras
scout-ungdomar som trummar har saknat
ledare under hösten.
7.4.2 Vardagsuthyrning
På torsdagarna hyr sedan länge Viktväktarna 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 av våra gudstjänster.
Ytterligare en fast hyresgäst är AA (Anonyma Alkoholister) som har samling i villa
på söndagar mellan kl. 17 och 20.

Detta leder förhoppningsvis till att dessa
människor betraktar "vår kyrka" som "sin".
Ekonomiskt är uthyrningen en välkommen
och i dagsläget nödvändig del av vår ekonomi då det är svårt att täcka alla fastighetskostnader med gåvor och kollekter.
Under året har uthyrningen hanterats av
Ingemar Jarlebring (St. Johannes) samt
Svante och Lotta Svensson

7.5 Inköp av varor via husmor
Vi som inköpsansvariga har under 2019
gått igenom förråden, räknat och antecknat
hur mycket av alla varor som finns tillgängliga, hur mycket vi behöver ha i lager
och även vad vi behöver beställa mer av.
Detta för att undvika onödiga inköp av
varor som det finns gott om, möjliggöra att
de dagliga aktiviteterna i kyrkan flyter på
vad gäller vårt inköpsansvar. Det är vårt
mål att även veta vad som går åt mest och
hur mycket.
Vi har beställt varor både online och även
köpt i olika affärer som erbjuder något
billigare varor.
Ansvariga för inköp av varor till kyrkan,
Elisabeth Larsson och Anita
Hermansson.

7.6 Ekonomi och redovisning
På årsmötet 2019 avtackades Ingrid Loell
efter att i många år skött församlingens
ekonomiska redovisning. Det blev ett stort
tomrum som vi så småningom har fyllt
med nya uppdelningar och rutiner.

Förutom dessa externa uthyrningar så är ju
även vår ungdomsverksamhet i Equmenia
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Församlingens ekonomi är nu indelad i tre
ansvarsområden: Löner, bokföring och
övrigt.
För löner och arvoden ansvarar Veronica
Loell. Vi har under året haft 6 st anställda
(inklusive asylprojektet) och ett antal
arvoden från predikanter och musiker. På
alla utbetalningar dras skatt och sociala
avgifter som sedan skall betalas in till
Skatteverket. Förutom att räkna rätt så
finns det många lagar och regler att
förhålla sig till.
Anna-Karin Rönnblad sköter församlingens bokföring. Vi hade under 2019 en
omsättning på c:a 1 miljon vilket ger en
stor mängd verifikat som måste bokföras
på olika kontoklasser. En ekonomisk
sammanställning lämnas sedan till
styrelsen varje månad och ligger till grund
för beslut i olika frågor. En välskött
bokföring är grunden för att förstå
församlingens ekonomi och verksamhet.
Anna-Karin sköter också redovisningen
för Asylprojektet och de pengar som
fördelas av intäkter från Skopan.
För gruppen "övrigt" ansvarar Torbjörn
Lundberg. Viktigast är att fakturor och
utlägg blir betalda. Jag betalar också ut
löner enligt de lönelistor som Veronica
upprättar. En annan uppgift är att fylla
rollen som kassör och lämna ekonomiska
rapporter på de 10-11 styrelsemöten vi har
samt till årsmötet då ekonomin för 2019
skall sammanställas och budgeten för 2020
fastställas.
Torbjörn Lundberg

Styrelsen arbetade också med frågor gällande fastighetens underhåll och samarbetet med S:t Johannes församling. Vi fick
också löpande återkoppling från flertalet
årsmöten där församlingen varit representerad.
Styrelsen arbete är varierat och här avhandlats stort som smått. Budget och
ekonomi, inköp av instrument, städdagar,
möblering i gudstjänstrummet, ekumenik i
Väsby, rökruta, julmarknad, hemsida,
annonsering och omsorgsgrupper. Under
hösten har styrelsen också samtalat om
lämnat yttrande till Equmeniakyrkans
kommande val av nya kyrkoledare.
7.7.1 Samtal om tillväxt
Styrelsens arbete och möten genomsyras
av goda samtal, en genuin vilja att bedriva
församlingsarbete och ett engagemang för
alla delar av vår kyrka. Som en del av
detta, och för att verkligen göra styrelsearbetet meningsfullt, har vi valt att vid
varje möte avsätta tid för att samtala om
olika teman som vi känner är aktuella och
viktiga för vår församling. I år har fokus
legat mycket på församlingstillväxt; ska vi
växa som församling, hur och varför?
Viktiga samtal som gör att vi som styrelse
utmanar oss själv och förhoppningsvis
bidrar det till att vår församling växer i tro.
Jag vill ta tillfället i akt och tacka styrelsen
för ett härligt, positivt och givande år
tillsammans!
Styrelsen genom tacksam vice ordförande
Eva Lenestad.
Styrelsen genom

7.7 Styrelsens berättelse
Ett produktivt och roligt styrelseår är till
ända. En vår med stort fokus på rekrytering
av ny medarbetare, i samarbete med Rotebrokyrkan, som resulterade i att församlingen under sommaren hade glädjen att
anställa Tom Broberg som församlingsutvecklare och ledare.
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