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1. Församlingsledningen har
ordet
1.1 Församlingen - tro och liv
under ett annorlunda år 2020
Det är verkligen ett annorlunda år som går
till historien. 2020 började fram till mars
med goda och välbesökta gudstjänster. Det
var förväntan och planering inför församlingens 125-årsjubileum och ökat engagemang för att förstärka vårt utåtriktade
arbete bl a genom den nybildade gruppen
Mission Väsby.
1.1.1 Corona-konsekvenser
Sedan kom Corona-pandemin med Covid
19 och ändrade så mycket i vår verksamhet
med restriktioner och rekommendationer
från Folkhälsomyndigheten. Från och med
söndag 15/3 har vi försökt att spela in
gudstjänster som sedan sänts via hemsidan,
facebook och Instagram. Gudstjänster har
vi ändå haft på plats med runt 15-25 deltagare. Regler har ändrats i omgångar, en
period var det max 50 personer och senaste
(fr o m november) är max 8 personer förutom medverkande och ansvariga.
Undantag är begravningar som tillåter max
20 deltagare förutom medverkande.
Fyra söndagar i november var det inga
gudstjänster i kyrkan, medan under de fyra
adventssöndagarna var det Öppen kyrka
under gudstjänsttid med möjlighet till
enskild bön och ljuständning till musik.
Personer 70 år och äldre har haft särskilda
restriktioner och det betydde bl a att vi
genomförde samlingar för äldre, Tisdagsträffen och Sommarcafé, utomhus under
perioden april-september. Detta blev uppskattat eftersom målgruppen 70+ inte
kunde delta i gudstjänsterna.
1.1.2 Vi ställer om, vi ställer inte in
Vi har kunnat ha öppen kyrka, gudstjänster
och samlingar om än begränsat. Denna
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period är trist men också en påminnelse om
att församlingen är så mycket mer än en
kyrka och lokal med verksamhet och
program. Församlingen är du och jag. Vi
tillsammans, med varandra och med Gud,
så kan mycket skapas och ske även denna
tid. Vi saknar verkligen att mötas, som vi
är vana vid, för gudstjänster och
gemenskap. Att återigen få se varandra, i
alla åldrar, ge och få en kram, handhälsa
och vara på plats i kyrkan. Vi ber att vi
snart, och hela vår värld, får komma ut ur
denna prövosamma Corona pandemi.
Bönesamlingar, Bibelsamtal och samtal
om livsfrågor har vi haft och de har varit
upp-skattade och extra värdefulla. Från
hösten har även flera andra samlingar skett
digitalt via t ex Zoom (styrelsen, planeringar, kyrkkaffe m.m.). Många har ju även
under året arbetat hemifrån och digitalt.
1.1.3 Omsorg och sorg
Församlingen fortsätter att vara en vänlig
och omsorgsfull gemenskap. Det har förstärkts under året med stöd, telefonsamtal,
ärenden åt varandra, inköp av mat, uppmuntran och flertal fikaträffar utomhus
med mera. Det är en fin sammanhållning
som vi ska vara rädda om och stolta över.
Britt Kjellberg och diakonirådet gör ovärderliga och uthålliga insatser för omsorgen
i församlingen.
Flera av våra medlemmar, och deras anhöriga, har under året kämpat med sjukdom
och svaghet och deras kamp följer vi med
goda tankar, förböner och omsorg.
Glädjen är stor att vi fick välkomna två nya
medlemmar: Gun-Britt och David Rönn.
Församlingen får gärna växa med nya som
kommer till tro och gemenskap, det är vår
pågående bön och förväntan.
Omsorg och gemenskap finns också i de
två böne/hemgrupper som finns och som
möts regelbundet varannan vecka under
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terminerna, en i kyrkan och en hemma hos
Eva och Stefan Andersson.
Sorgen har drabbat familjer och församling
- Marianne Hellqvist (mars), Nils-Åke
Barkefors (april) och Olle Bonnevier
(december) flyttade hem till himlen. De
betydde så mycket för oss och är saknade.
Vi följer familjerna i våra förböner.

Vår bön har under året varit, och fortsätter
att vara, minst fem nya familjer som kommer till Missionskyrkan. Från sommaren
har vi sett en ökning med några familjer,
trots omständigheterna.
Mer om det oerhört viktiga arbete med och
för barn och familjer återfinns i “Barnoch ungdomsarbete” sid 7.

1.1.4 Med och för barn och familjer

1.1.5 Församlingens egenskaper

Med undantag av mars och april har vi
kunnat genomföra verksamheten för barn
och familjer. Tom Broberg var anställd t o
m maj och sedan följde en ny period av
rekrytering som slutfördes 20 december då
församlingen beslutade anställa två medarbetare på 40 % tjänster vardera:
Winnieross Olofsson och David Olofsson.

Några avslutande ord för att beskriva vår
församling - som är Guds församling!

Under sommaren genomfördes tre uppskattade familjeträffar, som byggde fin
gemenskap, och då flera bra förslag kom
fram för framtida verksamhet med barn,
ungdom och familj. Under hösten hade jag
som pastor utökad tjänst från 80 %
(ordinarie) till heltid, för att vikariera inom
barn och familj.

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.

Från hösten har Scouterna gjort en omstart
med en grupp på 6-7 scouter i åldrarna 810 år. En lördag under hösten genomfördes
lyckad Familjescout. Eftis är en nystartad
grupp som möts efter skolan på onsdagar
efter 15:00 och som samlat 3-5 barn.
Barnkören har haft två bra terminer, med
ca 6-8 deltagare. De kunde avsluta året
med uppskattat Luciatåg som spelades in
på video och sändes. Söndagen 8/3 (precis
före Corona-perioden) sjöng barnkören
tillsammans med barnkören från Rotebrokyrkan inför drygt 100 deltagare i en
gemensam gudstjänst.
Skatten, vår söndagsskola, har genomförts
regelbundet under februari, maj, september
och oktober. Vi har även kunnat genomföra två Gudstjänst för alla åldrar /
Tillsammansgudstjänster.
2021-02-04

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!

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 2020 fått mötas, nya
som vana deltagare, i vår kyrka.
Vi välkomnar nya i Sverige genom vårt
värdefulla och uppskattade Språkcafé (som
startades 2010) och som varje vecka
samlar 30-60 deltagare. Även Språkcafé
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har påverkats av pågående restriktioner
men har genomförts uthålligt.
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.
Equmeniakyrkans ledmotiv och vision
stämmer vi in i "en kyrka för hela livet där
mötet med Jesus Kristus förvandlar mig,
dig och världen".
1.1.6 Vi firar 125 år!
2020 firade vi 125-årsjubileum som församling med tacksamhet för det som varit ,
som är och med sikte på framtiden. Olov
Olofsson har komponerat och arrangerat ett
körverk "Lovsångernas lovsång" som han
presenterade i en samling på församlingens
födelsedag 8/12. Den får vi höra mera av.
Jubileumsfirande fortsätter att planeras och
det får vi samlas till, om allt fungerar, ett år
försenat 9-10 oktober 2021.
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 ytterligare framåt
År 2018 fattade församlingen avgörande
beslut som en konsekvens av vår strategiska översyn "Vision 2025-Vägval 2018".
Den innehöll fyra delar:
1. Vi anställde församlingsföreståndare
2. Vi inrättar särskild tjänst inriktad på
barn/ungdom

3 (22)

3. Vi skulle undersöka utvecklingsmöjligheter för vår fastighet
4. använda resurserna till att förnya, fördjupa och skapa energi för vårt uppdrag
att göra Kristus känd, trodd och efterföljd i Upplands Väsby och skapa
utveckling inför kommande årtionde.
Hur är läget? Ja, jag är mycket tacksam
för att ha Stefan Andersson hos oss, han
ger oss så mycket energi, teologi och som
en välkänd, nu hemgången, person sade "vi
har verkligen en riktig omsorgspastor hos
oss". En lite mer skakig resa har varit
ungdomstjänsten som nu under året har
blivit två tjänster med lite olika inriktning
men med en tanke om sammanhållen enhet
tillsammans som team. Vi är så fantastiskt
glada för att nu välkomna Winnieross
Olofsson och David Olofsson! Låt oss nu
hjälpas åt att stötta dem på det sätt som vi
var och en kan göra!
Vad gäller fastigheten är det en långbänk
där kommunen utreder förutsättningarna
för byggnad på Brunkebergsåsen och
rekommenderar oss att avvakta.
Angående punkt 4) så har under året fokus
varit en diskussion i styrelsen om "vill vi
växa som församling?" - lite provocerande
fråga där svaret kan tyckas vara självklart.
Men om vi vill växa kanske det förutsätter
att vi behöver förändras, inte minst i oss
själva. Den kan innebära att vi vill öppna
upp våra gemenskaper, inte minst vår
privata sfär, för nya människor. Mer bjud
in och ta med. Ska vi ta hand om nya kontakter mer konkret via fadderskap etc? Och
främst, hur kan vi "öppna ögonen" och
inspirera varandra om att detta är något
mycket roligt och inspirerande och inte
främst av plikt.
En ny del är att vi inför året 2020 skapade
ett nytt råd "Mission Väsby" där vi samlat
en engagerad grupp som vill jobba utåtriktat och göra kyrkan och Kristus känd för
nya människor utanför kyrkans kontakter.
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1.2.1 Missionskyrkan inför nytt
Decennium
Vår devis som vi jobbat med under jubileumsåret 2020 sammanfattar inriktningen:
"Vi har jubileumsår och ser detta startskottet för ett Nytt Decennium. Jubileumsåret blir också själva startskottet för möjligheter och utmaningar inför 2020-talet i
en ny tid i Stockholmsförort. Vi samlar oss
och inspirerar varandra för att hitta
formerna för att göra Missionskyrkan än
mer värdefull och relevant, både för oss
själva och för nya generationer i ett
växande Upplands Väsby. Vi enas kring ett
hopp och en bön om förvandling och utveckling. Därför söker vi både förebedjare
och sponsorer . Då lovar vi skicka
regelbundna "missionsrapporter" till dig."
Sune Grafström
Församlingens ordföranden

2. Gudstjänst & samlingar
2.1 Engelskspråkig mission
De engelskspråkiga samlingarna 2020 i vår
kyrka skedde i januari och februari, sedan
kom Corona-pandemin på allvar. Efter
dess har det varit gemenskap med vittnesbörd, bön, själavård och samtal på telefon
och sociala media som en integrerad del av
vår församling och detta såg man bland
annat i barnkörens Luciatåg.
Allt ska vara på samma plats, är själva
tanken med integration. Församlingens
Facebook-sida används nu också för den
engelskspråkiga gemenskapen. Många som
var på med i All English-speaking
Christians Meeting place Stockholm är
redan inbjudna och aktiva på
Missionskyrkan Upplands Väsby.
Det gäller fortfarande att bjuda in nya människor och all hjälp mottages. Alla människor är välkomna, oavsett språkkunskap,
och vi ber och hoppas att dessa regelbundna samlingar ska ge ännu fler med2021-02-04

människor både tro, undervisning och
kristen gemenskap.
Winnieross Olofsson och Stefan
Andersson

2.2 Verksamhetsrådet
Att inte beröra Covid 19-pandemin när det
Verksamhetsrådets arbete skall redovisas
för 2020 är nästan en omöjlighet.
Formerna för församlingens verksamhet
har verkligen sett annorlunda ut under året.
2020 var ju det år då församlingen skulle
fira sitt 125-årsjubileum med pompa och
ståt under oktober månad. Redan från
början av året låg Verksamhetsrådets fokus
på att välkomna så många tidigare pastorer
och ungdomsledare som möjligt att medverka vid olika gudstjänster under året. En
rad pastorer engagerades till olika söndagar under året.
2.2.1 Pandemin ändrade fokus
Men när pandemin slog till under mars
månad grusades dessa planer. Istället, från
och med början av april, blev rådets största
uppgift att hitta hållbara former för att
hålla gudstjänst varje söndag i enlighet
med Folkhälsomyndighetens restriktioner.
Våra traditionella sammankomster vid
påsk, Valborg, ekumeniska gudstjänster,
samlingshögtid, julmarknad och jul fick
antingen ställas in eller genomföras under
andra former. Även ett stort antal gästande
musiker, musikgrupper och körer fick
avbokas på grund av rådande restriktioner.
2.2.2 Inspelningar växer fram
Redan i april började gästpredikande
pastorer att spela in sina predikningar som
sedan visades med projektorn på den stora
skärmen i kyrksalen under gudstjänsterna.
Gudstjänsterna genomfördes under våren
med ett tydligt givet maxantal vad gäller
gudstjänstbesökarna, långt mellan sittplatserna och de äldre i församlingen
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uppmanades att inte besöka kyrkan för att
inte riskera att smittas.
Under årets varma månader genomfördes
flertalet friluftsgudstjänster i kyrkparken
på baksidan av kyrkan. De äldre i församlingen har under flertal tillfällen samlats
utomhus då Tisdagsträffen varit inställd
sedan mars.
2.2.3 Digitala verktyg
Under våren, sommaren och hösten har det
under hela tiden hållits fysiska gudstjänster
men under mycket begränsade förhållanden. Majoriteten av gudstjänsterna har
också varit tillgängliga som filmer via
YouTube eller som ljudfiler via församlingens hemsida.
Men under hösten, när pandemins andra
våg slog till i Sverige, upphörde de fysiska
gudstjänsterna och församlingen övergick
helt till att antingen filma samlingarna och
visa dem på församlingens YouTubekanal eller sända gudstjänsterna som en
ljudfil på hemsidan. Vid ett tillfälle hölls
gudstjänsten helt digitalt i realtid med hjälp
av Microsoft Teams. I samband med detta
infördes digitalt kyrkfika efter gudstjänsterna med hjälp av det digitala konferensprogrammet Zoom. Uppslutningen har
varit god under de helt digitala gudstjänsterna som började genomföras under
senhösten.
2.2.4 Ökat antal åhörare?
På församlingens YouTube-kanal kan man
avläsa hur många visningar varje gudstjänst haft. Den genomsnittliga visningsfrekvensen har legat på 82,6 visningar
vilket är ett mycket bra genomsnitt och
högre än antalet gudstjänstdeltagare under
normala förhållanden. Några av gudstjänsterna har setts av över 100 personer och i
något fall över 200. Vi har ingen statistik
på hur många som lyssnat på ljudupptagningarna från gudstjänsterna men uppskattningen är att de ligger någonstans i
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närheten av visningarna på YouTube.
Samtliga gudstjänster har påannonserats
med länkar vid församlingens plattformar
på social medier som Facebook och
Instagram. En effektiv åtgärd som attraherat människor att se våra gudstjänster på
YouTube. En särskild mediagrupp har
bildats för att fortsätta att filma gudstjänsterna och göra de tillgängliga via
YouTube även efter vi återgått till normala
förhållanden.
2.2.5 Stort tack till våra inspelare
Församlingens målmedvetna satsning på
att spela in och sända gudstjänster på
YouTube eller som ljudfil hade aldrig
fungerat utan framförallt Ingemar Hagengrans och Torbjörn Lundbergs värdefulla
insatser att bygga ut den audiovisuella
tekniken i kyrkan och att vid upprepade
tillfällen spela in gudstjänsterna. Ett stort
tack från församlingen riktas även till
Staffan Jernberg, Jan Hermansson, Svante
Svensson, Hendrik Vare och Tom Broberg.
2.2.6 Stor kontinuitet
Trots omfattande förändringar i församlingens verksamhetsprogram, i synnerhet
vad gäller gudstjänsterna, har församlingen
sluppit att ställa in någon gudstjänst under
året.
Några intressanta fakta från 2020 är att
under året har nära 60 gudstjänster hållits i
kyrkan. På grund av pandemin har vår
församlingsföreståndare och pastor Stefan
Andersson fått bära ett tungt ansvar bl a
gällande predikningar. Men fysiska gästpredikningar på plats med inspelning av
gudstjänsten har gjorts ett 20-tal gånger
under året. Till detta skall de gudstjänsttillfällen läggas då predikanten spelat in sin
predikan i kyrkan veckan innan och att den
sänts och visats under påföljande söndag.
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2.2.7 Gästande predikanter
Den här typen av bandade predikningar har
gjorts vid åtta tillfällen av gästpredikanter.
Det har också funnits och finns en strävan
inom Verksamhetsrådet att kalla flera
kvinnliga pastorer att predika i kyrkan.
Under 2020 har sex kvinnliga pastorer
predikat i församlingen, flera vid mer än
ett tillfälle, vilka är Britt-Inger Berggren,
Suzanne Molin, Johanna Ågestad,
Christina Molin, Eva Dannerholm och
Jenny Dobers. Även Linda Alexandersson
hade bokats men tvingades utebli på grund
av pandemin.
Manliga pastorer som predikat vid flera
tillfällen i församlingen under 2020 är Ulf
Bergsviker, Sven-Olov Jernberg, Peter
Plars, Åke Jonsson, David Rönn och
Henrik Isaksson. Några avbokningar på
grund av pandemin har gjorts även här.
Viktigt att nämna är också församlingens
duktiga kyrkomusiker i Lena Wohlfeil,
Olov Olofsson, Torbjörn Lundberg och
Kristina Holm som gjort en särskild och
viktig insats i att ackompanjera, spela till
psalmer och framför egna musikinslag. Då
de flesta externa musiker och musikgrupper avbokats under året har ansvaret för
musiken fallit på församlingens egna
musiker.
Verksamhetsrådets medlemmar var Eva
Anfält, Lena Wohlfeil, Olov Olofsson,
Henrik Isaksson, Stefan Andersson och
Jan Hermansson
Sammankallande Verksamhetsrådet

2.3 Musiklivet i kyrkan
Liksom alla andra aktiviteter blev begränsade p.g.a. Corona-pandemin från mars har
vi verkligen saknat att få sjunga tillsammans i lovsånger och psalmer.
2.3.1 Musik under kvartal 1
Under januari och februari kunde vi glädja
oss åt att få höra våra egna musiker i
2021-02-04

kyrkan: Olov Olofsson, Kristina Holm,
Torbjörn Lundberg och Lena Wohlfeil.
2/2 hade vi glädjen att få lyssna på
bröderna Niklas Ekberg och vår pastor
Stefan Andersson och deras skönsång ur
morfar Einar Ekbergs repertoir. Niklas
Ekberg var även organist denna söndag.
23/2 sjöng kören SingSing under ledning
av Lena Wohlfeil - underbara röster och
toner!
2.3.2 Framföranden vår och sommar
Från mars har Missionskyrkans egna
musiker ersatt de som blev avbokade,
vilket har varit en stor trygghet och glädje.
Påskdagen 12/4 fick vi njuta av Winnie
Olofssons känslosamma stämma med
maken Olov vid orgel och piano.
14/6 hölls gudstjänsten på baksidan i
trädgården med uppriggade tält som solskydd för församlingen och för att skydda
vår egen organist Olov Olofsson som
spelade på stagepianot på den uppbyggda
scenen. Det blev mycket lyckat och
uppskattat.
Sommarens gudstjänstmusiker har varit
vår trogna Olov Olofsson, som spelat flest
söndagar men även Torbjörn Lundberg
och Kristina Holm har medverkat vid
några tillfällen.
26/7 hade vi glädjen att lyssna på sång av
Anna Lindqvist med gitarrspelande maken
Anders Eriksson.
Lördag 9/8 höll Ellen Jernberg tillsammans med våra musiker en konsert i
kyrkans trädgård, vilket blev mycket
välbesökt och uppskattad!
2.3.3 Inställda framträdanden
Valborgsfirandet 30/4 inställdes helt.
Följande musiker fick avbokas under
våren: Högdalens Blå Gräs, Citybrass,
kören Joyful med ledare Monika Bjerke-

Gudstjänst & samlingar
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roth, Carl Lagerqvist med sångare och
musiker.
Lördag 4/4 inställdes "Hela kyrkan
sjunger" där bl.a. pastor Stefan, Winnie och
Olov Olofsson, Ellen Jernberg och
Basement Boys skulle medverkat.
Onsdag 6/5 planerades en sång- och
musikkväll med Börje Ring, som tyvärr
även den fick ställas in.
En planerade lördagskväll under hösten
med "hela kyrkan sjunger" fick även den
avbokas.
2.3.4 Höstens framträdanden
Under hösten har våra egna musiker spelat
de flesta söndagarna.
Tord Jägerskog engagerades en söndag
samt Anna Lindqvist och Anders Eriksson
en annan.
Järfälla Brass skulle ha medverkat under
hösten men ersattes av en septett 20/9.
Under advent spelades alla gudstjänster in.
Lena och Joakim Wohlfeil och pastor
Stefan sjöng psalmerna vid dessa tillfällen
tillsammans med Torbjörn Lundberg som
spelade orgel och skötte inspelningen.
Det inspelade Luciatåget med barnkören 9/
12 blev väldig fint. Här var Anna Eriksson,
Winnie Olofsson, Kerstin Neider, Petri
Katila och Olov Olofsson engagerade.
Torbjörn Lundberg gjorde den fina
inspelningen.
2.3.5 Jubileumskomposition 8/12
Olov Olofssons framförande av sitt nykomponerade stycke för unison kör och orgel,
med anledning av församlingens 125-års
jubileum, fick uppskjutas 4/10 men framfördes jubileumsdagen 8/12 för en liten
Corona-anpassad publik (kör) i kyrkan.
Nu hoppas vi att vår musikverksamhet
skall få blomma ut igen under 2021 då
förhoppningsvis alla har blivit vaccinerade
mot Covid-19.
7 (22)

Tusen tack till alla som förgyller våra
gudstjänster med sång och musik - ert
engagemang är ovärderligt!
Eva Anfält
i samarbete med Lena Wohlfeil

2.4 Julmarknaden ersatt
Årets julmarknad var tyvärr inte möjlig att
genomföra i den traditionella formen.
Olika alternativ fanns på förslag från
driftiga och kreativa personer såsom
begränsa antalet inomhusbesökare,
julmarknad utomhus, digital julmarknad,
endast sälja arrangemang och så vidare
men till slut fattade styrelsen beslutet att
ställa in årets julmarknad. Ett beslut som
undertecknad och julmarknadsansvarig
tycker var ett rimligt och bra beslut utifrån
förutsättningarna.
2.4.1 Julkassar - en ny idé
I stället för julmarknaden tog styrelsen
initiativ till en särskild julmarknadsinsamling och enskilda initiativtagare har
sålt julkassar med hembakat till förmån för
församlingen. Nu har vi fått med en massa
bra tankar och idéer inför nästa år och ser
fram emot en extra strålande julmarknad
2021.
Christina Grafström
Julmarknadsansvarig 2020

3. Barn- och ungdomsarbete
3.1 Ungdomsarbete via equmenia
Equmenia vill vara med och forma en
bättre värld! Vi tror på kraften i unga människor och vill ta vara på den. Vi erbjuder
en varm och trygg miljö där alla barn kan
få vara sig själva och känna sig som hemma. Vår verksamhet sker på kristen grund.
Jesus står alltid på barnens sida - det vill
vi också göra.

Barn- och ungdomsarbete
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3.1.1 Verksamhet trots Corona
Vi inom Equmenia började året fint och i
positiv anda med ledarsamling och scoutdag vid Sättra i januari, barnkördag 2/2,
årsmöte och semlor 17/2, simdag med
scouter och ungdomshäng i mars. Under
Pandemins utbrott runt sportlovet bestämde vi oss för att stänga ner verksamheten
en kortare period ..och det vet vi alla hur
"kort" den blev.
Vår ungdomsledare Tom Broberg valde att
vara tjänstledig vecka 19-25 och så 31/5
även att avsluta sin anställning för annat
arbete. Han avtackades i samband med
kyrkkaffet i oktober.
Scout ställde sen istället om och Sune och
Christina Grafström hjälpte till med scoutsamlingar utomhus vid ett par tillfällen
före påsk. En scoutledarsamling genomfördes i slutet av mars då det kändes svårt att
hålla kontakt med barnen i tider av distans
och att upprätthålla en fungerande verksamhet. Vi funderade gemensamt över ny
planering för höstens verksamheten.
Under hösten genomfördes ett tillfälle med
ny verksamhet "Familjescout" vid Sättra
då flera familjer var med. En patrull
Spårarscouter har också startat på nytt i
augusti, vi hoppas på en fin fortsättning
med scout 2021 - ute är ju det nya "inne "!
Barnkören började terminen med att åka
på en Barnkördag med Gospeltema i
februari, pausade sen sin verksamhet efter
sportlovet med start igen i till hösten. Inga
uppsjungningar kunde genomföras under
hösten men en fin digital inspelning av
Luciatåget visades den 13 december.
3.1.2 Höstens ledarsamling gav nyheter
I augusti bjöd vi in till ledarsamling och
uppstart, det blev en stor samling med nya
och gamla ledare då vi funderade på vårt
fortsatta arbete under hösten och framtiden. En väldigt positiv samling som gav
energi för vårt arbete.
2021-02-04

Till hösten startades en ny verksamhet som
kallas Eftis, det är Öppet Hus onsdag em
för barn 6 - 12 år. Meningen är att man ska
kunna gå direkt från skolan och ha en
avkopplande stund på eftermiddagen. Man
fikar, pratar, spelar pingis och andra spel.
Ibland har vi prövat våra tecknartalanger
och de mest ambitiösa har gjort dagens
läxa. Vid 17-tiden äts det korv med bröd
och då kommer oftast några till barn och
vuxna som behöver få lite mat i magen
innan barnkören börjar 17:30.
3.1.3 Nyrekrytering av ungdomsledare
Under sommaren inbjöd Equmenia att
tillsammans med församlingen fundera
kring hur vi skulle gå vidare och hitta
lämplig profil inför nyrekrytering av
ungdomsledare. Efter gudstjänsten 14/5
hade alla som ville möjlighet att dela sina
tankar och ideer med varandra inför en
nyrekrytering. Utifrån dessa tankar och
ideer har sedan en rekryteringsgrupp från
styrelsen arbetat vidare med frågan och
inriktningen på tjänsten vi sökte. Vi har
också samarbetat med Rotebrokyrkan i
denna fråga och gick senare under hösten
ut med en gemensam annons där vi sökte 3
olika inriktningar i tjänsterna på deltid.
Möjlighet att kombinera dessa fanns också
om önskemål funnits. I januari 2021 har vi
nu glädjen att kunna hälsa två nya medarbetare välkomna på deltid, David
Olofsson och Winnieross Olofsson. Vi ser
verkligen med glädje fram mot att arbeta
med dem i Equmenia och församlingen.
Lotta Svensson
ordförande equmenia i Upplands Väsby

3.2 Skatten - vår söndagsskola
Skatten är vår söndagsskola under gudstjänsttid och riktar sig till barn i åldrarna 311 år. Vår målsättning är att förmedla tron
på Jesus, glädjen att få komma till kyrkan
och träffa kompisar.

Barn- och ungdomsarbete
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Planeringen var att mötas, liksom tidigare,
varannan söndag. Under våren använde vi
materialet från Skatten.nu (EFS/Salt). Inför
hösten köptes flera exemplar av Bibelpyssel till barnen som undervisningsmaterial.
Skatten genomfördes 26/1 - 2/3 men fick
sedan stänga ner p.g.a pandemin. Vi
startade åter upp med samlingar utomhus
tre söndagar i rad under maj månad.
Med goda ambitioner och flera nya ledare
genomförde vi sedan Skatten tre söndagar i
början av höstterminen och hade en
Tillsammansgudstjänst 18/10. I den
gudstjänsten bjöd Gun-Britt Rönn på ett
drama om David och Goliat. Fr o m
november har inte Skatten genomförts
eftersom vi inte mötts till gudstjänster.
Mellan 1 till 7 barn har mötts per gång och
ledare har varit: Pirjo Demirbek, Fidaa
Hanna, Henrik Isaksson, Gun-Britt Rönn,
Anna-Karin Rönnblad, Charlotte Salomonsson och
Eva Andersson

4. Omsorg och gemenskap

Hembesök, bjuda på skjuts till gudstjänster
i kyrkan och andra samlingar har nästan
varit omöjligt. Församlingens diakoni och
omsorgsinsatser har ökat mycket under det
gångna året. De har varit många telefonkontakter, som tagits och som betytt
väldigt mycket för många i deras ensamhet. De viktiga stunderna med kyrkkaffe
har inte minskat. Vi har istället hittat nya
platser utomhus t ex på kyrktomten. i
parker, grillplatser mm.
Uppvaktningar vid födelsedagar och en
blomma till jul har skett, men på annorlunda sätt. Mötet har skett i trappen eller
utomhus, men ändå varit till glädje för alla
genom att få möta varandra och prata en
stund.
Språkcaféet har fortsatt att ha träffar, om
dock annorlunda mot vad de brukar vara.
De har ändå kunnat fortsätta att ha gemenskap vid kaffeborden samt hjälpa till med
att träna svenska och ha kontakter med
olika myndigheter, men först och främst att
vara medmänniska.
4.1.2 Finansiellt stöd

4.1 Omsorg och diakoni
Församlingens Diakoniråd består av
Christina Grafström, Eva Anfält, Ulla
Fransson, Lillemor Dahlgren och Britt
Kjellberg och församlingens pastor Stefan
Andersson. Under 2020 har vi fortsatt att
omsätta diakonin i praktisk handling.
Under året har behovet av omsorg varit
extra stort pga Corona pandemin. Utöver
Diakonirådet så har många medlemmar
och vänner till församlingen hjälpt till att
hålla kontakt och ställt upp där behoven
funnits. När man tittar bakåt så känner man
stor tacksamhet att församlingens omsorgsarbete har fortsatt trots alla restriktioner. Men utan Guds hjälp hade det inte
gått.
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4.1.1 Hur diakoni utförs

Församlingens "Diakoni/omsorgskonto"
har även detta år varit till glädje för många
t ex att få hjälp att köpa mat, SL-kort,
inköp av kläder. Till julen var det flera
familjer som fick presentkort att köpa mat
och julklappar till barnen. Församlingens
"Skopankonto" bidrar också att stödja
privatpersoner som har behov av olika
stöd.
Behoven av diakoni och omsorg kommer
inte att minska under kommande år utan
med all säkerhet att öka. Genom att vi
hjälps åt och litar på Guds hjälp och genom
böner kommer vi att klara av att ge stöd
och hålla kontakter där det behövs. Vi får
inte glömma att Gud är trofast och överger
oss inte.
Britt Kjellberg

Omsorg och gemenskap
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4.2 Seniorträffar och Sommarcafé
4.2.1 4.1 Seniorträffar
Tisdagsträffarna är en mångårig tradition
av samvaro för daglediga i Missions- och
Pingstkyrkan och speciellt viktig för den
grupp som i år benämnts riskgrupp 70+.
Vid nyår fanns ett fullödigt program för
vårens Tisdagsträffar, presenterat av våra
ansvariga Marianne Hellqvist och Nils-Åke
Barkefors men båda blev akut sjuka och
avled under våren.
Sedan kom Corona-pandemin och träffarna
inställdes efter 15/3.
4.2.2 4.1.1 Tisdagsträffar kvartal 1
Året inleddes 14/1 med Julgröt i Pingstkyrkan då en församlingsbaserad blåsarseptett underhöll med julmusik.

skap med eget fika i kyrkans park onsdagar
kl 13 under perioden 20/5 till 17/6. Efter
sommaren återupptogs tisdagstiden med
utomhusträffar 26/8 till 31/9 för gemenskap och andakt.
Åter inomhus 13/10 berättade Birgitta
Wohlfeil om Sitt Falköping. Sedan kom
den andra Corona-vågen och alla träffar
upphörde.
4.2.4 4.1.3 Sommarcafe - inne och ute
Vi försökte inleda med kaffestund utomhus
vid Röda Stugan och så program inomeller utomhus.
25/6 Kerstin Neider kåserade om våra
Kyrkor i Väsby och deras historia, avslutat
med en tipspromenad i kyrksalen.

Vi möttes i Pingstkyrkan även

2/7 Oj! Vi får amerikanska gäster Birgitta Wohlfeil läste en berättelse ur
1960-talsperspektiv.

28/1 Hur skall vi leva för att må bra? av
Päivi Kaila

9/7 Barn och äldres samtal med Gud med Marianne Svensson i poesins värld.

18/2 Vetenskap och tro av statistikprofessor Ola Hössjer

16/7 Stefan Andersson presenterade
evangelisation i Väsby sedan 1000 år
under rubriken Mission i Väsby -Väsby för
Kristus - då, nu och i framtiden.

I Missionskyrkan samlades vi för Bibelsamtal kring Apostlagärningarna 4/2 och
10/3 och så fick vi 3 gäster:
21/1 Björn Biverman om Det här är AA.
Att vara kristen i Kina.
11/2 Erik Ström berättade om Jan
Sparring - Från operascen till kapell och
folkpark - en Sångarresa (60 åhörare)
25/2 kom Claes Eriksson (uppvuxen i vår
församling): Från söndagsskolbarn till
pastor - en tillbakablick på Vägen som
valde mig.
Innan pandemin hann vi höra Ingemar
Jarlebring om Vad händer på ett
språkcafé 3/3.
4.2.3 4.1.2 Utomhusträffar och höststart
Tisdagsträffarna saknades så när värmen
kom så samlades vi utomhus för gemen2021-02-04

23/7 Sånger och sångare i Guds tjänst Stefan Andersson berättade och lät oss
lyssna på några inspelade sånger utomhus
via egna högtalare.
30/7 berättade Göran Neider inomhus
under spöregn om Hur passera Stäket och
annat ur resandets historia - en promenad
över trafikknuten Stäketbron och Stäketön
via landsväg, järnväg och båt genom åren.
Avslutades med reseminnen från andakter i
3 traditioner: katedralen i Reims, pilgrimsvandring vid klostret Kalvaria Zebrzydowska och ungdomsläger i Taize.
För oss i riskgruppen 70+ har förlusten av
seniorträffar varit mycket kännbar.
Göran Neider / deltagare

Omsorg och gemenskap
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4.3 Omsorgsgrupperna

5.1.2 Pandemi-konsekvenser

Vid förra årsmötet gjordes en översyn av
våra åtta omsorgsgrupper. Skulle vi kanske
övergå till sex grupper? Vi fann att alla
grupper ville fortsätta och att det borde
fungera med antalet och indelningen och
även detta år ser vi att så tycks vara fallet.
Nu plockar vi in de nytillkomna där det
saknas någon som bakar eller kan ta
tillsyn.

Som vi alla minns slog pandemin till
snabbt och hårt i våras. En av följderna var
att Skopan fick stänga under flera veckor
och restriktionerna efter att det öppnat igen
har resulterat i ett stort omsättningstapp.
Dessutom är många av de om arbetar för
vår församling på Skopan i den så kallade
riskgruppen och har därför inte kunnat
arbeta i samma grad som tidigare år. Detta
har inneburit att internationella gruppen
haft mindre medel att fördela. Under året
har vi, mycket tack vare att sparat kapital
från 2019, kunnat betala ut strax under 200
000 kronor.

Det märkliga nuläget med Corona 19 gör
att vi inte tillåts ha samlingar på samma
sätt en tid framöver och det får vi acceptera. Viktigt bara att vi verkligen ser att vi
även har en omsorgsuppgift och att vi hör
av oss till den/dem i gruppen som vi förstår
kanske behöver någon att prata med.

5. Internationella arbetet

Pandemin pausar inte behoven i vår värld
och när rika länder måste lägga resurser på
sin egen bekämpning av viruset och stötta
upp sin ekonomi blir världens bistånd
lidande. Det har därför varit viktigt för oss
i gruppen att fördela de pengar vi kan,
något som vi också kunnat göra, dock i
mindre skala. Vi har även sett att större
behov av att kunna hjälpa till här lokalt i
Väsby och de människor vi kommer i
kontakt med via bland annat Språkcafét.

5.1 Internationella gruppen

5.1.3 Bidragsfördelning

En del av församlingens arbete där pandemin märkts tydligt är det internationella
arbetet.

Ett gott arbete har gjorts och församlingen
har kunnat stötta våra projekt genom
Diakonia, Equmeniakyrkan och våra
kontakter i Kenya, Filippinerna och
Kongo. Även om summorna varit mindre
än tidigare har dessa pengar tagits emot
med stor tacksamhet och kunna hjälpa till
att skapa bättre förutsättningar för många
människor i vår värld.

Hoppas att alla grupper får ett fint arbetsår
tillsammans och vi alla tänker extra på de
grupper som har mist en medarbetare
under året som gått. Vi ber och tackar för
vad de har fått betyda för oss alla.
Kerstin Neider och Britt-Mari Hallén

5.1.1 Förväntningar vid årets början
Genom att församlingsmedlemmar och
vänner till församlingen arbetar och skriver
upp sina timmar på Skopan har församlingens internationella grupp varje år ett
belopp pengar att fördela till olika biståndsprojekt runt om i världen. Under
2019 (som var ett starkt år för Skopan)
hade gruppen ungefär 400 000 kronor att
fördela och under de senaste åren har
summan legat mellan 300 000-400 000
kronor. Det var även de summorna som
gruppen gick in i 2020 med förhoppningar
om att kunna fördela även detta år.
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Under november/december har församlingen haft möjligheten att påverka
Equmeniakyrkans internationella arbete
genom att dels besvara en enkät om
inriktningen på arbetet samt delta i ett
regionalt möte med liknande innehåll.
Simon Jernberg

Internationella arbetet
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5.2 Språkkafé och Asylprojektet
Språkkaféet har under året tjänat medmänniskor och samhället i trevliga former.
Under vinter och vår var det öppet tisdagar
och onsdagar 2-3 timmar. I mars kom
Coronan med restriktioner och antalet
deltagare sjönk markant, se diagram.
Närvaro språkkaféet 2020:

En del volontärer i riskgrupp slutade, men
andra fortsatte. Under sommaren brukar
det vara stängt men några volontärer och
gäster höll verksamheten igång. Sommar
och höst var det kafé endast på tisdagar och
vi var ute när möjligt.
5.2.1 Sociala möten kring brödbordet
Kaféet är en social mötesplats där man kan
lära och få råd om allt möjligt. Många
sociala och migrations frågor från enskilda
har lämnats till våra experter på Sociala
Missionen, de har också besökt och undervisat oss. Totalt serverades c:a 2 500 portioner kaffe, macka och bulle. Brödsponsor
var först COOP-Centrum (nu nedlagt) och
därefter ICA-Bredden. Ofta blev bröd över
som behövande kunde få med hem.
5.2.2 Samarbeten och anställda
Bidraget från Länsstyrelsen via Social
Missionen var mindre än tidigare år, ändå
kunde vi fortsätta med de tre timanställda
med invandrarbakgrund. Bland samarbeten
på orten har Svenska kyrkan varit viktig,
med bl a gemensammautflykter, bekostad
av vår personal och uthyrning av kyrkvillan under sommaren.
Samverkan med biblioteket, AF och
socialtjänsten är bra. Till årets sponsorer
2021-02-04

hör även Missionskyrkan egen sociala fond
och kommunen med föreningsbidrag.
Uppmuntrande är att den vetenskapliga
studien "Språkkafé som mötesplats för
språkträning" pekar på att vårt kafé har
kvalité som social mötesplats. Vi har
provat Video-samtal och dylikt med
varierande framgång. I december började
språk-promenader, de väntas fortsätta.
Språkkaféets planerade tioårsjubileum
kunde inte genomföras 2020 pga pandemin
men volontärer avser fortsätta i anpassade
former: små grupper, video-samtal och
promenader. Även med färre kafégäster
känns denna social-diakonala integrationsaktivitet meningsfull. För en del nyanlända
är det den enda platsen de pratar med
svenskar och goda vänskaper skapas i
församling och det profana livet.
För ledningsgruppen
Ingemar Jarlebring

6. Omvärldskontakter och
samverkan
6.1 Mission i Väsby
Gruppen för Mission i Väsby har träffats
regelbundet både fysiskt och digitalt. I den
har ingått Magnus Kindbom, Stefan och
Eva Andersson, David Rönn, Jan Hermansson, Sune Grafström och extern
representant Mikael Henning.
6.1.1 Synlig på sociala media är medlet
Mission i Väsby högprioriteras och som en
del i denna strävan är att som församling
blir mera synlig på social medier. Syftet är
väcka intresse och att nå människor vi
inte når idag. Det innebär att vi fokuserar
på det externa och inte primärt medlemmarna. Det innebär att vi ska försöka
uttrycka oss på ett sätt att det skapas ett
intresse från dem som inte är interna eller
"initierade" redan. Vi kan också koppla
upp oss till andra grupper t ex "Väsby det

Omvärldskontakter och samverkan
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händer". Det vi tänker på är exempelvis
kommande verksamheter och publika
evenemang i kyrkan och equmenia, men
också lite recensioner av redan hänt,
tänkvärt om tron, min personliga berättelse
med hänvisning till kommande gudstjänst.
Vår vision är att de flesta i Väsby ska
känna till arbetet och vad vi står för i
Missionskyrkan och equmenia. Logiken
med våra sidor på sociala medier är att så
många som möjligt ska "gilla" och "följa"
oss. Ett viktigt första steg är att nå gränsen
500 följare för då kommer vi högre upp i
prioritet. Hjälp därför till att uppmuntra så
många medlemmar, församlingens olika
kontakter, föräldrar etc, som möjligt, och
dina personliga vänner att vilja "följa" oss.
På så sätt kan just du och dina kontakter bli
ett redskap för Mission Väsby! Kontakta
någon av oss i gruppen om du har förslag
på inlägg eller andra förslag.

därmed ett effektivt missionsarbete som
kopplas till Missionskyrkan.
Allas ansträngning är betydelsefull och
detta kunde inte ha varit möjligt utan det
aktiva deltagandet och engagemanget från
våra kyrkomedlemmar som aktivt engagerar sig på sociala medier och bjuder in folk.
För att klokt utnyttja social media, fick vi
besök av Matilda Alling 12/11 som höll en
kurs om sociala medier. Vi har tagit initiativet att berätta om 'tro och liv' i gudstjänster som nu spelas in och sänds på
sociala media. I kyrkan får vi ställa frågor
om livet i Gud's händer och gå igenom
livet med medmänniskor. Det finns mycket
arbete i det kommande som syftar till att
sprida Guds kärlek och peka på budskapet
om hopp, fred och frihet för våra medmänniskor, för att hålla uppdraget Mission
Väsby levande.
Winnieross Olofsson

Kom med och "gilla" och skapa nya
"följare".

6.2 Ekumenik här och nu

6.1.2 Arbetssätt och utbildning

6.2.1 Grekisk-ortodox församlimg

Trots avstängning av allmänhetens möjligheter att interagera med medmänniskor
ansikte mot ansikte på grund av Covid-19
har teamet med Guds hjälp kunnat göra
framsteg. Möten, mestadels online, har
framkallat nya idéer och ambitioner för
tillväxten av gemenskap och missionsarbete i Upplands Väsby. Det har skett en
tillväxt på de sociala medierna med Facebook och Instagram som blev integrerade
och även Youtube är aktiv. Vi tog initiativet att lägga upp Bibelorden och veckobreven för spridning bland alla aktiva
kontaktnät. Nu har Upplands Väsby
Missionskyrka ett relativt stort antal följare
och är kopplad till andra nätverksforum i
Väsby för att nå människor. Detta är en
nutidens plattform för att evangelisera, och
där fortsätter vi jobba engagerat för att låta
ljuset synas. Följare av våra sidor genererar stor spridning och sökandet där blir
13 (22)

Missionskyrkan är andligt hem för vår
församling och för Sankt Johannes av
Damaskus grekisk-ortodoxa församling.
Sankt Johannes församling tillhör ett av
världens äldsta kristna samfund och
bildades lokalt 2010 i Upplands Väsby. De
firar gudstjänster (arabiska och grekiska)
på lördagar samt har även barn/ ungdom/
familje-samlingar fredagskvällar. Mera
information finns på deras hemsida
www.johannesdamaskus.se
Vi försöker att i normala tider fira en á två
gemensamma gudstjänster per terminen.
6.2.2 Pingstkyrkan
Åtta söndagar under sommaren var det
gemensamma gudstjänster med Pingstkyrkan. Det är en lång, värdefull och
uppskattad tradition. Vi har som "systerförsamlingar" mycket gemensamt och
många är kontakter och vänskap mellan

Omvärldskontakter och samverkan
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medlemmar i Pingstkyrkan och Missionskyrkan. Tisdagsträffar genomförs tillsammans och bl.a. samarbetet på Second-handbutiken Skopan förstärker vår samhörighet
som församlingar och medlemmar.
6.2.3 Väsby Kristna Råd
samlar pastorer och präster från kommunens sju församlingar (Ed, Fresta, Hammarby, Mission, Pingst, Sankt Johannes
och Free Lane church). Sommarens ekumeniska friluftsgudstjänst ställdes in.
I januari möttes vi bl.a. i Missionskyrkan
för Ekumeniska böneveckan.
I september uttalade sig Väsby kristna råd
till stöd för muslimskt troende och mot en
planerad koranbränning i Väsby, arrangerad av islamofobiska/politiska grupper.
Uttalandet om religionsfrihet togs emot
mycket positivt. Joakim Wohlfeil gjorde en
värdefull redigering av uttalandet.
6.2.4 Rotebrokyrkan
Vi har mötts i gemensam gudstjänst med
Rotebrokyrkan 8/3. Under läsåret 2019/20
har vi haft gemensam barn- och ungdomsledare: Tom Broberg.
Helt klart är att vi behöver varandra som
kristna församlingar. En beräkning är att
varje månad c:a 1.000 av 45.000 invånare i
Upplands Väsby besöker gudstjänster i
kommunen eller Stockholmsområdet. Det
är 2,2 % av befolkningen. Det finns alltså
utrymme för ännu flera i kyrkornas
gemenskap.
Stefan Andersson, pastor

6.3 Församlingstidningen
Under detta speciella år har vår tidning Det
Händer varit väldigt viktigt att få ut till
våra läsare. Det har som vanligt blivit fyra
nummer under året, fyllda med information och inspiration.
Arbetet sköts av en redaktion bestående av
Göran Neider, Ingemar Hagengran,
2021-02-04

Monica Tiger, Anne-Cathrine Johansson,
Simon Jernberg samt representanter från
verksamhetsrådet, styrelsen och vår pastor.
Varje nummer ges ut i 220-250 exemplar.
Tidningen finns också digitalt på nätet,
åtkomligt från hemsidan. Här följer våra
teman:
6.3.1 Pastorn har ordet
Vår pastor Stefan Andersson har sänt med
många livgivande artiklar såsom:
1. Kärlekens väg ger tröst.
2. Det finns hopp. Församlingen under
Coronatiden.
3. Tro och liv. 125-årsjubileum i Coronatider.
4. Advent -vi tänder ljus i förväntan.
6.3.2 Upplevt
Tidningen har en tradition av att förmedla
upplevelser och livshistoria och även visa
många fina minneskollage från senaste
kvartalet.
Pandemins effekter avspeglas av
• Monica Tiger: Social distans - isolerad
i riskgrupp
• Syskonen Jessica och Jennifer Grafström: Student via påtvingad distansundervisning.
Livsskildringar har återgetts, tre via
Monica Tigers intervjuer :
• Kurt Kjellberg: Tron på människan
• Vasti D Angelo: Mitt livs historia
• Britt-Inger Berggren - en del av församlingens historia (var vår pastor 19912000 med inhopp senare)
• Ada Larsson- en kvinna med civilkurage
av sonen Olov Olofsson.
6.3.3 I Fokus
• Församlingens 125-år av Göran Neider
och om våra jubileumsplaner genom
Nina Neider - men festen fick sedan
skjutas upp p g a Pandemin.

Omvärldskontakter och samverkan
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• Mission för Väsby genom Sune Grafström. Årshögtid och årsmöte refereades av Göran Neider.
• artikel till minne av två vänner: Marianne Hellqvist och Nils-Åke Barkefors.
• Språkkaféet håller ut, berättat genom
Ingemar Jarlebring och Språkkaféet har
verkat i 10 år, summerat av Kerstin
Neider.
• Sune Grafström om framtiden: Mission
i Väsby på sociala media. Gåvor och
fonderings alternativ och Församlingen
inför nytt decennium.
• Vårt internationella bistånd genom
Simon Jernberg.
• Anki Johansson har i omgångar gett oss
tips som "Att se och lyssna" och
"Juletips under Coronatider".
• Tekniska nyheter i kyrkan genom Ingemar Hagengran.
6.3.4 Omvärld
Mitt besök hos Colombia- barnen som vi
stöttar via Ankarstiftelsen genom Magnus
Kindbom.
6.3.5 Equmeniasidan
Ordförande Lotta Svensson skriver i varje
nummer om ungdomsverksamheten och
dess Corona-bekymmer med rubriker som
• Lys upp i mörkret
• Gud är nära- men Corona särar.
6.3.6 Omslag och layout
Fram och baksidan ger en fin sammanfattande bild av vår tidning genom dikter
och bilder. Där har funnits psalm 117;4
och psalm 200;7 och dikt av Sven-Olov
Jernberg. Bilder från Monica Tiger,
Torbjörn Lundberg och Ingemar Hagengran, den senare har även skapat alla
välgjorda annonssidor.
Med önskan om ett vanligt år
Monica Tiger
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6.4 Annonsering
6.4.1 Annonsering
Affischering har i år skett på kyrkans anslagstavlor samt externt på Skopans
affischtavlor med A3-utskrifter från församlingstidningens Det Händer programsidor. Terminsaffischer för Equmenias
barn- och ungdoms verksamhet har också
annonserats separat.
Inga av de planerade större publika samlingarna som Valborg, Lucia, Julmarknad
samt inplanerade konserter och t ex Hela
kyrkan sjunger har i år varit möjliga att
genomföra varför övrig annonsering i år
har varit minimal.
Ingemar Hagengran
6.4.2 Vår hemsida via Internet
Under året har vår hemsida fungerat med
nyheten att annonsera och lagra länkar till
ljud- och videoinspelade gudstjänster.
Arbetsgruppen för byte av hemsidesvärd
från det magra KyrkTorget har valt att
försöka nyttja Equmeniakyrkans erbjudan
som värd. Tyvärr fördröjdes vi av deras
stora uppgradering med byte av servrar
mm och sedan bemästrade vi ej tekniken
att skapa en hemsida enligt WordPress.
Gruppen bestod av Stefan Andersson, Jan
Hermansson, Torbjörn Lundberg, Ingemar
Hagengran och
Göran Neider
6.4.3 Sociala medier
se mer om varför, hur och utfall via
“Engelskspråkig mission” sid 4. och
“Mission i Väsby” sid 12.

6.5 EQ-kyrkans kyrkokonferens
6.5.1 Digital kyrkokonferens 18-26/9
Årets kyrkokonferens flyttades från planerat Malmö och blev digitalt. Alla förhandlingar skedde textbaserat i programmet
VoteIT under perioden 18 - 26 september.
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Detta kompletterades med flera live-inslag.
Allt fungerade smidigt och det var lätt att
kunna yttra sig och hänga med i diskussionerna. Vi två representanter hade regelbundna avstämningar om frågor och hur vi
tyckte och sedan röstade vi i VoteIT var
och en separat. Antal ombud var 723 vilket
är en ökning med 7% från året innan.
Totalt medverkade 1181 personer.
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".
Equmeniakyrkan bestod av 654 (664) församlingar, 60 822 (61 494) medlemmar
och antalet betjänade uppgick till 113 387
(116 047) under 2019.
Fem inriktningsmål för kyrkans verksamhet gäller:

avslogs i majoritetsbeslut. Till Regional
kyrkoledare Öst valdes Johan Einarsson.
6.5.3 Rambudget för nästa år
var också en stor fråga, runt det underskott
som rullats in i rambudgeten. Inget förslag
hade presenterats utan lämnades öppen för
kyrkokonferensen. Mot bakgrund att kyrkan har ett stort eget kapital så ansåg vi
från Väsby att frågan inte är akut. Där
tyckte vi att fokus nu borde vara att låta de
nya kyrkoledarna först komma på plats och
bilda sig en egen uppfattning utan att som
första uppgift fokusera på kostnadsnedskärningar. Kyrkokonferensen beslöt dock
att nya budgeten ska innehålla resultatförbättringar/kostnadsnedskärningar på 4.5
miljoner kronor.
6.5.4 Motioner

6.5.2 Kyrkoledarvalet - årets fråga

Ett stort antal motioner hade, som vanligt,
kommit in. Många motioner kan vara ett
hälsotecken på aktiva församlingar och
stor vilja att förändra. Men där tyckte vi
från Väsby i konferensens diskussionsforum att flera motioner är lite av detaljstyrning som kyrkoledning och styrelse
ändå borde ha tagit tag i, att de snarare
borde först komma från kyrkoledning och
styrelse. Här torgförde vi lite tankar kring
mer skarpa förslag från kyrkostyrelsen in
mot kyrkokonferensen, att vända lite
vikten på "kuttingen" inför framtida kyrkokonferenser. Församlingarnas tankar, idéer
och förslag borde som huvudregel kanaliseras t ex via de regionala kyrkoledarna
snarare än att drivas via motioner, lyhördhet på daglig basis snarare en gång per år.

Kyrkokonferensen beslöt enligt valberedningen förslag att välja Lasse Svensson
som kyrkoledare och till biträdande
kyrkoledare Joakim Hagerius och Karin
Wiborn. Det mycket omdiskuterade motförslaget som framförts av EK Arvika,
nämligen Linda Alexandersson, fick ganska stort stöd även i kyrkokonferensen men

Det motioner som antogs gällde att andlig
vägledning och retreat borde vara tydligare; vidare utreda att församlingsmusiker
bejakas och bekräftas tydligare; en strategi
antogs för att använda nätet för erfarenhetsutbyte; antogs att hitta en struktur att
samverka mellan församlingar i nätverk
och växtpool; att ha mer resurser för för-

1. Församlingsutveckling: Växande församlingar, att välkomna minst 3% nya
medlemmar per år.
2. Grunda nya församlingar: Målet är att
50 nya gemenskaper/församlingar finns
år 2025, och utöver detta, arbeta för
återplantering på nya platser årligen.
3. Internationella relationer: Equmeniakyrkan fördjupar och prioriterar samverkan i global mission, där diakoni och
vittnesbörd är viktiga delar.
4. Samhällsengagemang: Equmeniakyrkan är en profetisk aktör i samhället.
5. Förvaltarskap: Equmeniakyrkan är
hållbar och relevant för sitt uppdrag och
utrustar för tjänst.
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samlingsgrundande verksamhet och
APG29 pionjärer. Vidare att fortsätta
diskussionen om gemensamma insamlingar, inklusive insamlingsperioder, och
att givandet visas summerat per region.
Motion antogs om att se hur vi kan uppmärksamma situationen på Filippinerna.
Motion antogs om att arbeta med framtidsperspektiv för nya generationer med
ledarskapsprogram och gemensam bön;
vidare om stöd för medlemsstrategi;
motion om kapitalplacering och klimatomställning. En motion antogs om en
bättre statistikblankett.
Vidare antogs motion om kyrkan och de
ordinerade tjänsterna, att tillsyn gäller även
för dem som slutat eller gått i pension. En
motion handlade om att bekräfta att
pastorer och diakoner är särskilda tjänster
och ta fram rekommendationer om föreståndartjänsten. En motion antogs att
tydliggöra att församlingsmötet är församlingens högsta organ. Den ger i uppdrag till
styrelsen som i sin tur kan delegera frågor
vidare till t ex ordförande eller församlingsföreståndare. Styrelsen och föreståndaren ansvarar tillsammans för att leda
utifrån församlingens beslut.
Beslöts att stå bakom uppropet "håll ihop
Sverige genom att hitta en human lösning
för ensamkommande flyktingar -nu!"
6.5.5 Ordination och framtid
Kyrkokonferensen ordinerade 4 diakoner,
18 pastorer och mottog 6 från övriga samfund. Det noterades 9 församlingsupplösningar och 2 nya församlingsbildningar.
Till kyrkostyrelsens ordförande valdes
Kerstin Enlund från Skillinge. 5 nya
ledamöter till kyrkostyrelsen invaldes.
Nästa kyrkokonferens kommer att hållas
den 18-26 september 2021 och genomförs
även då digitalt.
Hjärtliga hälsningar från ombuden
Winnieross Olofsson, Sune Grafström
17 (22)

6.6 Samarbetsorgan
6.6.1 Region Stockholm församlingsråd
Rådet består av Jenny Dobers, Bertil
Åhman, Sune Grafström, Gudrun Jerresand och Anna Kettner. Rådets roll är att
vara rådgivarekanal och nätverkande för
regionen. Viktigare frågor har varit hur
stödja församlingarna i Coronatider. Detta
resulterade i att regionen har tagit initiativ
till flera digitala träffar mellan ordförande
och kassörer och anställda i olika frågor.
Vi har också under hösten diskuterat den
internationella utredning som har varit ute
på remiss, där vår internationella grupp har
arbetat med frågan och gett remissvar.
Vidare lite diskussion/uppföljning av
kyrkokonferensen. Vi har samtalat om
Sociala Missionens roll inför deras
årsmöte, vilket gav lite input för våra
representanter. En del information om
olika initiativ i regio-nen, t ex det nya
intressanta arbetskon-ceptet "Roder" om
hur vi kan nå nya män-niskor i samtal om
livet, som ett försteg till Alpha-kurser.
Sune Grafström
6.6.2 Sociala Missionen
Vår församling är en av 40 medlemsförsamlingar i föreningen Sociala Missionen i
Stockholmområdet. Verksamheten har en
100-årig historia av att hjälpa utsatta människor där de sociala skyddsnäten inte
fungerar. Kärnverksamheten "Råd och
Stöd" har tre grenar:
1. familjer med boende- och försörjnings
problem
2. äldre i fattigdom och ensamhet
3. flyktingar med sociala och juridiska
problem.
Nu finns 8 anställda, de flesta socionomer
och jurister. Man samarbetar med flera
organisationer (t ex Hela Människan, Ny
gemenskap), myndigheter, kommuner och
länsstyrelse. Finansieringen sker huvud-
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sakligen med stöd från samhället, fonder
och stiftelser samt församlingar.
Efter en hel del utredande har det beslutats
att under en treårsperiod öka samarbetet
med medlemsförsamlingar och vara en
resurs för församlingarnas diakonala
arbete. Vi har en värdefull samverkan
genom vårt Asylprojektet/Språkkaféet och
utmanas att utveckla annat diakonalt arbete
i församling och lokalsamhälle.
Ingemar Jarlebring, Simon Jernberg
6.6.3 Stockholms frikyrkoråd –
Sjukhuskyrkan
Vår församling bidrar med drygt 11.000 kr per
år till Sjukhuskyrkan och mera bestämt sjukhuspastor Ann Schylander Cortés på Danderyds sjukhus. Hon efterträdde Stefan Andersson sommaren 2018. Vi förstår att Sjukhuskyrkan under 2020 Covid 19 och Corona har
betytt extra mycket som stöd för patienter,
anhöriga och personal. Mera information på
www.frikyrkoradet.se

Stefan Andersson
6.6.4 Hela Människan, Stockholm
Liksom tidigare år har Hela Människan
arbetat med information om drogmissbruk,
prostitution, hemlöshet och social utslagning. Organisationen driver Second Hand
och försöker hjälpa individer i utsatthet.
Exempel är att tillsammans med andra
organisationer erbjuda helgfirande, cafeer,
luncher, boende och sommarvistelse.
2019 -2020 organiserade Hela Människan
tillsammans med Ny Gemenskap kören
Gatans Röster.
Exempel på andra projekt är Nya Rum
(ordnar bostäder), Att höra till (äldre i
utsatthet), Trygga rum (för bostadslösa
barnfamiljer).

7. Förvaltning
7.1 Församlingsboken
Församlingen består vid 2020 års utgång
av 139 medlemmar. Under året har tillkommit 2 medlemmar och 5 har lämnat
oss: två har flyttat varav ett utträde samt 3
medlemmar har avlidit.
Två nya medlemmar har hälsats välkomna
från andra församlingar:
• GunBritt och David Rönn från Väsby
Pingst
Tre medlemmar har fått hembud:
• Marianne Hellqvist, född 1944, avled 7/
3 med begravning 13/6 och minnesgudstjänst i Templet, Frälsningsarmen kår
1, Stockholm, associativ medlem sedan
1979
• Nils-Åke Barkefors, född 1939, avled 9/
4 med begravning i Missionskyrkan 28/
4, medlem sedan 1971
• Olle Bonnevier, född 1935, avled 20/12
med begravning i Missionskyrkan 11/1,
medlem sedan 1966.
Vi tackar Gud för allt som våra vänner
betytt för församlingen.
Två medlemmar har lämnat församlingen:
• Eva Berg har flyttat till Björksätrakyrkan, Bålsta 18/2
• Ellinora Hoppe har flyttat och begärt
utträde ur församlingen 8/4
Göran Neider
Matrikelförvaltare

7.2 Församlingens arkiv

Styrelsens har intentioner att bidra med
kunskap till det ekumeniska diakonala
arbetet som bl a sker i församlingar. Hela

2021-02-04

Människan betonar att de haft stort stöd av
sina huvudmän, församlingarna.
Ingrid Jarlebring

Inför inbjudan till församlingens 125-årsjubileum utfördes en stor uppdatering av
medlemsförteckningar genom åren med:
• alla medlemmar sedan 1895

Förvaltning
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• adresser till personer att inbjuda
• bilder på alla konfirmationsgrupper
sedan 1978 digitaliserade med namn på
personerna (saknas dock en del)
Dessutom har bidrag om vår senaste
historia från 1990 och även från 1967 lagts
ut på nätet, åtkomliga från vår hemsida.
Efter ett besök i maj i kommunarkivet för
hemlån så har kommunen uppskjutit beslut
om nya besökstillstånd minst ett år p g a
pandemin.
Göran Neider
arkivarie

7.3 Valberedningen
Inför Årsmötet i februari 2020 arbetade
valberedningen (Svante Svensson och
Magnus Kindbom) fram ett förslag på
kandidater för de olika val som då genomfördes. Detta underrättades så klart av den
goda vilja som präglar vår församling, vi
fick dessutom benäget stöd av Britt Kjellberg som gjorde flera sonderingar och kom
med tips och råd vilket gjorde att vi även
formellt har kompletterat valberedningen
med Britt. Då dessa rader skrivs har vi
ännu inte haft vårt första sammanträde
inför årsmötet 2021. Via en artikel i församlingsbladet och kontakter har vi ändå
fått en del ändringar att arbeta med inför
årsmötet vilket vi ser fram emot.
Svante Svensson

7.4 Fastighetsrådet
Fastighetsrådet har under året bestått av
Staffan Jernberg, sammankallande, Bosse
Olofsson, Anders Dahlgren, Ingemar
Hagengran, Svante Svensson och Magnus
Kindbom.
Det har varit ett märkligt och annorlunda år
på många sätt som vi nu lägger till handlingarna.
Fastighetsrådet har under året fortsatt att
bocka av uppgifter från bruttolistan som vi
tog fram redan under 2017. Punkter betas
19 (22)

av och slutförs, och det tillkommer nya
vart eftersom. Fastigheten är gammal så
det är inte så konstigt att saker och ting
slits och går sönder - och det är bara så det
är.
Under 2020 har vi bland mycket annat
under våren haft en städvecka där en hel
del av uppgifterna gjorts för att hålla våra
lokaler fräscha. Vi har även uppdaterat
ljudsystemet i kyrksalen, med nya högtalare i belysningsrampen samt en bashögtalare. Ljudet är nu än mer anpassat för
återge både tal och sång på ett bättre sätt.
Vi är också en grupp som arbetar med att ta
fram förutsättningar för att spela in och
sända våra gudstjänster och andra evenemang digitalt, både direkt eller förinspelat.
Vi tror att även efter pandemin så kommer
det finnas behov för detta tror vi.
Under hösten har behovet av att fräscha
upp våra toaletter på övre plan aktualiserats så vi har tagit in offerter för att
kunna få detta åtgärdat. Toaletter klassas
som våtutrymmen så här krävs professionell hjälp med behörig auktorisation.
Beslut tas under början på 2021
Tillsammans hjälps vi åt, alla vi som kan
och vill, och det är också ett måste då
fastig-hetsrådet 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 så klart också väldigt mycket för
att spara in på kostnaderna.
Två av fastighetsrådets trotjänare, Bosse
Olofsson och Ingemar Hagengran tackar
för sig i och med 2020 års slut. Jag vill
rikta ett särskilt TACK till Er för era insatser genom åren och vi i Fastighetsrådet
hoppas naturligtvis att vi kan fortsätta
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använda er gedigna kunskap som bollplank
även i fortsättningen.
Staffan Jernberg

7.5 Uthyrning av lokaler
Då vi i församlingen inte nyttjar våra
lokaler i kyrkobyggnaden till fullo hela
veckorna för egen verksamhet har vi sedan
många år erbjudit andra möjlighet att hyra
lokaler i mån av lediga tider. Under 2020
har så klart även våra hyresgästers verksamhet påverkats av de olika begränsningar som pandemin har fört med sig.
S:t Johannes församling har på olika sätt
haft i gång ca 75 % av sin verksamhet med
familjesamling på fredagskvällar och
gudstjänst på lördagar. Med hänsyn till
pandemirestriktioner har en del varit
digital "gemenskap". Som en del av hyran
har Sankt Johannes gjort veckostädning på
lördagar.
Språkkaféet har varit öppet en dag nästan
varje vecka och har betalat hyra tack vare
bidrag från kommunen. Körerna SingSing
och Joyful har inte kunna ha någon verksamhet alls under större delen av 2020.
AA har lämnat våra lokaler och har vad vi
vet ingen verksamhet i gång just nu.
ViktVäktarna kämpade på under våren,
fick dock stänga till sommaren men efter
ett längre uppehåll kunde de öppna igen
under hösten med hjälp av skärmar och
annan skyddande utrustning. Förutom
dessa externa uthyrningar så är ju även vår
ungdomsverksamhet i Equmenia (som är
en självständig förening) en stor hyresgäst.
Mycket lokaler går åt till scouting, barnkör
och annan ungdomsverksamhet. Vi gläds
åt att våra lokaler kan användas på olika
sätt, att människor är i vår kyrka och på så
sätt kanske uppleva det som "sin" kyrka
och vi ser fram emot att olika verksamheter
kan återupptas under nästa år.
Svante Svensson
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7.6 Inköpsansvariga
Under stor del av 2020 har vårt fokus varit
att prioritera inköp av hygienprodukter och
artiklar som hjälpmedel för en minskad
spridning av Corona-virus mellan oss som
församling och utomstående. Inköpen av
framförallt handdesinfektion, tvål, pappershanddukar, engångshandskar, med
mera var en stor prioritering från vår sida.
Parallellt med det, har vi försökt räkna och
anteckna antalet av varor som redan funnits och saknats, framförallt de produkter
som mest används och går åt snabbare så
att aktiviteterna i kyrkan flyter på.
De flesta varor under 2020 var inköpta
online. Delvis för att undvika besök i
affärer men även därför att behovet av
vissa förbrukningsartiklar uteblev i mycket
stor grad under 2020.
Ansvariga för inköp av varor i kyrkan,
Elisabeth Larsson och Anita
Hermansson

7.7 Audio Visuell utveckling
I år har vi fått användning av det påbörjade
arbetet med nyttjandet av audiovisuella
hjälpmedel i gudstjänsten, men kanske inte
på det sätt vi vid förra årsmötet förutsett.
Under våren gjordes till större delen enbart
ljudinspelningar från många av gudstjänsterna för att sedan läggas upp på vår
hemsida för avlyssning.
Med Tom Brobergs hjälp gjordes videofilmning av några söndagsgudstjänster som
senare lades ut på Youtube.
En ganska lättförståelig ljudinspelningsfunktion av mixerljudet finns installerat på
kyrkdatorn varför ett flertal ljudansvariga
varit behjälplig med dessa ljudinspelningar.
Vissa gudstjänster genomfördes med
förinspelade video-predikningar för att
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7.8 Ekonomi och redovisning

sedan visas på storbildsduken under
söndagens gudstjänst.
Endera gjordes inspelning i vår kyrka
tidigare i veckan med endast predikant och
fotograf, oftast av Torbjörn Lundberg, på
plats. Som till exempel Åke Jonsson och
Suzanne Molin.
Eller annars egenfilmade predikningar som
av Sune Grafström 27/3 hemifrån
vardagsrummet eller av Peter Plars
hemma i Siljansnäs.
Under årets kyrkokonferens visades hela
avslutningsgudstjänsten direkt från
Immanuelskyrkan på storbildsduken i vår
kyrka.
Under hösten har fler och fler hela gudstjänster videofilmats, endera direkt under
söndagens gudstjänst eller tidigare i
veckan för att sen redigeras ihop och
läggas upp på Youtube. Nyttjandestatistik
återfinns i “Ökat antal åhörare?” sid 5.
Bidragande med dessa inspelningar har
främst Torbjörn Lundberg varit med
proffsigt inspelade och redigerade videos
samt Jan Hermansson, Staffan Jernberg,
Svante Svensson, Hendrik Vare och
Ingemar Hagengran.
Även försök med direktsända videogudstjänster har gjorts. Tyvärr är vår ADSLinternet uppkoppling inte så lämplig till
detta p.g.av låg hastighet ut på nätet.
Ett 4G mobilt bredbandsabonnemang ska
råda bot på detta i väntan på fiberanslutning.
Bristen på befintlig kamerautrustning på
plats i kyrkan har också gjort att ingen
enhetlig inspelningsteknik har kunnat
användas. Utan man har fått ta det man
haft till handa och därav har videoinspelningarna också blivit beroende av endast
ett fåtal personer.
Ingemar Hagengran

21 (22)

Församlingens ekonomi har utvecklats väl,
omständigheterna till trots. På intäktssidan
har kollekterna samlat in mer än vi hade
budgeterat. Farhågorna i början på året var
att vi med begränsningar av antal gudstjänstbesökare skulle tappa mycket av den
viktiga intäkten, men det blev tvärt om så
att vi samlade in mer. Samtidigt har många
av våra kostnader minskat till följd av
mindre verksamhet vilket ger ett bra överskott i kassan.
Under året har Veronica Loell ansvarat för
löner och arvoden. Vi har haft 6 anställda
(inklusive asylprojektet) och betalat arvode
till 7 predikanter och musiker.
Anna-Karin Rönnblad har skött bokföring
och redovisning av församlingens ekonomi. Med en omsättning som överstiger 1
miljon blir det en stor mängd verifikat som
skall bokföras på olika konton. Med en
välskött bokföring är det också enkelt att ta
fram rapporter och sammanställningar som
ligger till grund för beslut i styrelsen.
I min roll som kassör har jag (Torbjörn
Lundberg) haft ansvar för betalning av
fakturor och löner samt rapportering till
styrelsen varje månad och till årsmötet, då
det gångna årets siffror skall sammanställas och en budget för nästa år fastställas.
Torbjörn Lundberg

7.9 Styrelsens berättelse
Vilket år. Ett vet vi säkert, det kommer att
gå till historien. Tyvärr inte i positiv bemärkelse utan pga en pandemi som vände
upp och ner på vardagen och vårt samhälle.
7.9.1 Pandemin ändrar arbetsfokus
Årets styrelsearbete började dock som
vanligt, årsmötet lade med tacksamhet
2019 till handlingarna och vi i den valda
styrelsen började arbete med våra vanliga
frågor. Kort efter var pandemin ett faktum
och det har gjort att styrelsens arbete under
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det gångna året till stor del handlat om hur
vi som församling ska hantera den kris som
en pandemi innebär. Vi har ställts inför
pandemins frågor som:
• Ska vi sätta skyddet främst och stänga
ner eller ska vi finnas kvar som en,
bland få, öppna verksamheter?
• Hur hittar vi alternativ och digitala lösningar?
• Hur tar vi hand om varandra när vi inte
kan ses?
• Vad ska vi fortsätta bjuda in till och vad
måste vi ställa in?
• Har vi köpt in tillräckligt med handsprit?

kring barn- och ungdomsmusik. Detta
med förhoppning om att kyrkans budskap
ska kunna nå ut till fler och vår församling
ska bli än mer relevant i Upplands Väsby.
Efter höstens rekryteringsprocess har vi så
haft glädjen att välkomna två nya medarbetare; David Olofsson ( musik) och
Winnieross Olofsson (barn/ ungdom/
familj). Det känns väldigt positivt för vår
församlings framtid!

Som ni som medlemmar vet har vi noga
följt utvecklingen som skett i samhället
och försökt så gott vi kan förhålla oss till
rekommendationer från såväl myndigheter
och Equmeniakyrkan. Vi har också försökt kommunicera och informera om församlingens riktlinjer till såväl medlemmar
som andra besökare och hyresgäster.

Jag vill passa på att säga stort tack för
förtroende från er i församlingen och stort
tack till styrelsen för årets arbete!
Eva Lenestad.

I den positiva andan avslutar jag styrelsens
årsberättelse. För er som är nyfikna på mer
detaljer om allt annat vi avhandlat under
våra månatliga möten hänvisar vi till våra
protokoll (se pärm nära pastorsexpeditionen).

Styrelsen genom
Sune Grafström
Eva Lenestad
Christer Larsson
Torbjörn Lundberg
Katarina Neider
Lotta Svensson
Hendrik Vare

Kort sammanfattat kan man säga att vi
gradvis gått ifrån att Ställa om till att
behöva Ställa in. I alla fall vad gäller
fysiska träffar, de digitala träffarna har
istället ökat. I styrelsen har vi genomfört
våra möten digitalt vilket funkat förvånansvärt bra, även om det är bra mycket
trevligare att ses i kyrkan och fika tillsammans!
7.9.2 Rekrytering med resultat
Något mycket mer positivt än coronapandemin är den andra stora frågan som
styrelsen ägnat tid åt under året, nämligen
rekrytering av två nya medarbetare. Vi
fattade i början av året ett inriktningsbeslut
om att anställa ytterligare medarbetare för
att komplettera de resurser som redan finns
i församlingen. Förarbete och research
ledde fram till beslut om att anställa
personal som kan utveckla och fördjupa
arbetet med barn och familjer samt arbetet
2021-02-04

Denna omfattande årsberättelse om
Upplands Väsby Missionsförsamlings olika
verksamheter under det första pandemiåret 2020
består av 34 artiklar av varierande längd, skrivna av
23 församlingsmedlemmar och sammanställd på
styrelsens uppdrag av Göran Neider.
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