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Litterärt till lunch
Torsdagar 12.00 i Missionskyrkan
14.9

Maj Hjort

poesi

21.9

Ramagauri Bhikhabhai

poesi: haikudikter

28.9

Per Goö ran Back

Maå nadens novell

Camilla von Heijne

poesi

12.10

Marianne Sandels

poesi

19.10

Jan-Olof Paulsson

poesi: haikudikter

26.10

Carin Carlsson

Maå nadens novell

2.11

Gunnel Fagius

poesi

9.11

Lars Haö ger

poesi

16.11

Dan Melin

poesi

23.11

ÅÅ sa Noreé n

poesi

30.11

Ånna Klara Ehn Ericcon

Maå nadens novell

Joö rgen Mattlar

poesi

5.10

7.12
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Skönlitteratur&Livsfrågor
Litterära samtal om livet och döden
Varannan måndag

heten skönlitteratur.
hheten på den engelska
Studium och samtal om modern och klassisk
landsbygden
för agånger.
Ingen föranmälan. Välkommen att deltaga
även enstaka
Aktuella boktitlar finns ibland i pocketutgåva.
Ansvariga: Inger Axelson, Kerstin Cullhed, Agneta Ekström,
Anita Jonsson, Ingrid Kallin, Agneta Kristenson, Ola Larsmo,
Eva-Britta Ståhl, Anna-Karin Widman.
Terminsavgift: 140:-, enstaka samling: 40:1. Njals saga
heten på den engelska landsbygden för
Må 18 sept. 19.00 i Missionskyrkan
Den mest kända av de gamla isländska att göra ingenting. Hon söker sig till
sådant som de flesta har svårt att stå ut
sagorna. En berättelse om människor
så att avståndet i tid inte märks, en bok med i längden.
Det är en roman fylld av djupa, allmänfylld av spännande historier, minnesvärda personer och porträtt. En svensk mänskliga insikter och betraktelser.
Inledare:
författare har skrivit: En av de stora
Agneta Kristenson, Anna- Karin
befrielserna med denna bok är avsakWidman
naden av omskrivningar, direktheten
över scenerna.
Njals saga skrevs mot slutet av 1200talet och hör till de främsta prosaverken i europeisk medeltidslitteratur.
Inledare: Inger Axelson, Agneta
Ekström
2. Den motvillige resenären
Må 2 okt. 19.00 i Missionskyrkan
Jenny Diskis roman är en synnerligen
ovanlig reseskildring. Läsaren kastas
mellan evighetslånga maoriska hälsningsceremonier på Nya Zeeland och
nära-döden-upplevelser i en svinkall
kåta i ett midvintermörkt Lappland.
Ibland drar hon sig undan till ensam-

Gustave Dorés ”Judaskyssen”
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3. Judas
Må 16 okt. 19.00 i Missionskyrkan
I Amos Oz senaste bok står förräderi,
historiska såväl som nutida, i centrum.
Staten Israel skildras i skenet av Judas
Iskariots förräderi. Romanen utspelar
sig tolv år efter Israels tillkomst 1948
och sju år före sexdagarskriget och
ockupationen 1967, men själva
grundfrågan är tidlöst aktuell:
Ska Israel förstås som ett land som alla
andra eller som en stat med ett särskilt
uppdrag?
Inledare:
Anita Jonsson, Eva-Britta Ståhl

Inledare:
Agneta Ekström, Eva-Britta Ståhl

6. Charlotte Löwensköld
Må 27 nov. 19.00 i Missionskyrkan
Selma Lagerlöf avslutade sitt
författarskap med romantrilogin
Löwensköldska ringen, Charlotte
Löwensköld och Anna Svärd, nu
aktuell på Uppsala Stadsteater.
I den första boken sås fröet till den
förbannelse som vilar över huvudpersonen i kvällens bok, Charlotte
Löwensköld. Ett starkt och oförglömligt porträtt av en ung kvinna, glad,
stolt och vital.
4. Vitt hav
En humoristisk och ömsint berättelse
Må 30 okt. 19.00 i Missionskyrkan
om hennes båda omaka friare. En bok
Roy Jacobsens roman är en fristående om rika och fattiga, om äktenskapssyn,
fortsättning på De osynliga. Året är
kärlek och sorg och om medmänsklig1944. Kriget går mot sitt slut. Barn och het.
vuxna kämpar för sin överlevnad på en Inledare:
vindblåst ö utanför den norska kusten. Agneta Kristenson, Anna-Karin
Inne på det norska fastlandet styr
Widman
tyskarna. Kriget är frågornas tid. Är du
vän eller fiende? Ska jag rädda detta
7. Tornet och fåglarna
liv? En bok om en stark kvinns,
Må 11 dec. 19.00 i Missionskyrkan
seglivad uthållighet och kärlek mot alla Ellen Mattssons roman - just
odds.
utkommen - är en berättelse om en av
Inledare:
den svenska historiens gåtor. Marstrand
Inger Axelson, Ingrid Kallin
1719. Varför kapitulerar kommendant
Danckwardt så snart? Författaren går
5. Gruppen
innanför skinnet på en av vår historias
Må 13 nov. 19.00 i Missionskyrkan
förlorare.
Mary Mc Carthys bok aö r en kollektiv- Samtiden dömde honom hårt, men i
roman om åtta nyutexaminerade sturomanen får han liv och blir en motdiekamrater, som möter ett hårt liv i
sägelsefull, kännande och ansvars1930-talets New York. En roman om
tagande människa. Hur är det att vara
unga, urbana kvinnor och deras frustre- den som måste fatta alla svåra beslut?
rande möten med män, arbetsliv och
Inledare:
ekonomiska och politiska realiteter.
Ola Larsmo
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Utställningar m m
Visst finns det blå hästar
Konstutställning 3 – 24 september
Vernissage söndag 3 sept 12.30-14.30
Utställare:
Lotta Almlöf, Ylva Berggren, Yvonne Eklund, Cecilia Forss, Marianne Giske, Dahn
Larsson, Birgitta Olsson, Marit Rehn, Meta Roos, Maya Svendsen, Ewa Öhlund
och Sonja Öhrn
Curator: Kajsa Haglund

Martin Luther King & Co 1955
– 68: En epok av ickevåld

Ti 26 sept 18.00 i Missionskyrkan
(OBS veckodag och tid!)

To 14 sept 19.00 i Missionskyrkan
Den stora avgörande medborgarrättsrörelsen i USA började med att Rosa
Parks 1955 vägrade att ge upp sin
sittplats på bussen till en vit passagerare och den led ett stort avbräck, när
Martin Luther King mördades 1968.
Fredsaktivisten Bo Wirmark följde
utvecklingen noga både från Sverige
och på plats. Via den amerikanska
fredsrörelsen lärde han känna flera
aktörer i kretsen närmast King.

Konflikten är mycket gammal, och alla
fredsansträngningar har misslyckats. I
stället för en tvåstatslösning fortsätter
Israels nu 50-åriga ockupation. Kan det
låsta läget brytas?

Diplomaten Mathias Mossberg med
Mellanöstern som specialitet har
tillsammans med en grupp internationella forskare sökt utveckla tanken på
”parallella stater” mellan Jordan och
Medelhavet. I stället för territoriella
gränser blir det avgörande snarare
Ett land/två stater – kan det lösa identitet, samarbete och vissa
gemensamma funktioner.
Israel-Palestinakonflikten?

Uppåt väggarna
Affischutställning från när Missionskyrkan var ny: 1 – 22 oktober
Vernissage söndag 1 oktober 12.30 – 14.30
Utställare: Kees Geurtsen

Streck i debatter
To 5 okt 19.00 i Missionskyrkan
Kees Geurtsen avslöjar vad som rör sig i huvudet på en gammal satirtecknare.
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Lö 28 okt 10.00 – 21.00, sö 29 okt 9.00 – 16.00 i Missionskyrkan
Anmälan senast 15 oktober!
En knytkonferens där alla har möjlighet att bidra med sitt kunnande
samt sina erfarenheter och värderingar.
Avgift: 400:-; studenter och arbetssökande: 200:-. Betala till Jerusalemprojektets bankgiro126-4282 eller swisha till 123-199 57 11. Kom ihåg att ange
ditt namn.
Avgiften täcker deltagande, fika båda dagarna samt middag på lördagskvällen.
Lunch och boende hittar och står du själv för.
Mer information på arrangemangets hemsida www.epistel.blog.

Ekumenisk kvinnofrukost
Årrangoö r aö r Uppsala Ekumeniska Kvinnoraå d, en sjaö lvstaö ndig lokalavdelning
av Sveriges Ekumeniska Kvinnoraå d. Hemsida: www.sek-vbd.se/uppsala.asp
e-post: uppsala.ekumeniska.kvinnor@live.se
Ordfoö rande: Anna-Tora Martin, 31 52 48, anna-tora.martin@live.se
Entré till samlingarna inklusive frukost 50:1. Heliga danser meditation i rörelse
Lö 9 sept.10.00 i Missionskyrkan
Ekumenisk kvinnofrukost med
Elisabeth Fogelqvist.
2. Kvinnorna vid Sågverken
Lö 14 okt 10.00 i Missionskyrkan

Ekumenisk kvinnofrukost med Vibeke
Olsson, författare bl a till romansviten
om Bricken. .
3. Vilka är kyrkans rödstrumpor?
Lö 11 november 10.00 i Missionskyrkan
Ekumenisk kvinnofrukost med Tuulikki
Koivunen-Bylund, biskop emerita.
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Teologisoffan
Teologisoffan är en ”gästsoffa”, där teologer och naturvetare hjälper
oss att förstå världen och hur kristen tro kan påverkas, när livsvillkoren ständigt förändras - världen omkring oss förändras och
därmed våra föreställningar om den. Klimatförändringar, råvarubrist,
havsförsurning och polariserande politiska förändringar gör det nödvändigt för oss att ständigt ompröva våra världsbilder. Detta vill våra
gäster i Teologisoffan hjälpa oss med. Det bjuds på musik och vi får
under kvällen tillfälle att ställa frågor och delta i dialogen.
Välkomna till sju träffar i Teologisoffan!
Terminsavgift 140:-, enstaka gång 40:Programvärd: Arne Carlsson
Medarrangoö r: Cusanus, ett forum foö r dialog mellan naturvetenskap och
religion.
1. Vad kan Luther
säga oss i dag?
Ons 13 sept 19.00
(obs dag!)
i Missionskyrkan
Antje Jackelén,
ärkebiskop i
Svenska kyrkan,
Markus Jonsson
och Gunnar
Axelson Fisk
speglar olika
Jan Nordén/IKON
tolkningar i nya och gamla texter och
melodier av en Lutherpsalm.
Moderator: Karolina Berneheim

Skapelsemyten som pseudovetenskap
och är numera vetenskapsredaktör på
Dagens Nyheter.

3. Naturvetenskap, teologi och kyrka
Må 9 okt 19.00 i Missionskyrkan
I Sverige är det få som sysslar med
opinionsbildning för pseudovetenskapliga och anvetenskapliga
åsikter. Ändå är det
viktigt att lyfta
frågor om naturvetenskap och
religion som
svar på konflikter
som inspireras
2. Bruk och missbruk av vetenskap
av amerikansk
i kyrka och samhälle
kontext.
Må 25 sept 19.00 i Missionskyrkan
Sara Wrige,
Kontroversiell värdering
Maria Gunther Axelsson har
doktor i fysik och i den svenska debatten 1980
doktorerat i partikelfysik, skrivit
präst i Svenska Kyrkan, förklarar
böckerna Big Bang eller Varde ljus och varför.
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4. Vetenskapens gränser hur förhålla sig till dem?
Må 23 okt 19.00 i Missionskyrkan
Finns det en förenande teori för
naturens alla fundamentala krafter.
Kan den s k supersträngteorin förenas
med kvantmekaniken? Flyttar det fram
gränserna för vårt vetande?

Jakob Wirén, teol dr och teologisk
sekreterare åt Antje Jackelén, orienterar
om funderingar och frågeställningar.
6. Maria Magdalena
i feministiskt
perspektiv

Martin Cervall, professor i teoretisk
fysik och präst i Svenska Kyrkan,
diskuterar vad det i så fall betyder för
våra religiösa trosföreställningar?

Må 20 nov 19.00
i Missionskyrkan
Maria som vittne om
Jesus uppståndelse,
som kristen ledare och
kompanjon till Jesus
men inte hans
älskarinna.
Den traditionella
Hanna Stenström,
bilden av Maria
forskare och teol dr i
från Magdala
Nya Testamentets exegetik, presenterar
en historieskrivning, som ifrågasätter
att bara män var ledare i den äldsta
kyrkan.

5. Hopp och föreställningar
om evigheten hos några
nutida judiska, kristna
och muslimska teologer
Må 6 nov 19.00
i Missionskyrkan Övergiven evighetssymbol
Finns övergripande trosföreställningar
inom de stora religionerna, som gör en
dialog möjlig. Kan vi förenas i en
större gemenskap genom fördjupad
kunskap om religionernas historia och
bakgrund?

7. Behöver teologin filosofin?
Må 4 dec 19.00 i Missionskyrkan
Skärningspunkten mellan teologi och
filosofi och den kunskapsteoretiska
förutsättningen för kristen tro och
religiös övertygelses intellektuella
förutsättningar – frågor som
aktualiseras när grunden för våra
världsbilder förändras.
Ulf Jonsson, jesuitpater och professor i
religionsfilosofi vid Newmaninstitutet,
om problematiken och perspektiven.

Bild av universum och dess bakgrundstrålning

∞∞∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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AGENDA 2030:
17 globala mål för hållbar utveckling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ingen fattigdom
Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla
Jämställdhet
Rent vatten och sanitet
Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen
Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap

En programserie som tar upp fyra av de sjutton målen.
Avgift för hela serien 180:-; enstaka samling 40:1. Det växer så det knakar
To 21 sept 19.00 i Missionskyrkan
Uppsala växer mer än någonsin,
byggkranarnas silhuetter avtecknar sig
mot horisonten, och på de nya husen
läggs våning till våning, men vad
händer på marknivå?
Jo, Stadsodlingsåret! Stadsträdgårdsmästare Ingemar Carlsson och Anna
Sommardal, årets projektledare, om
konsten att göra Uppsala grönare (mål
11).

2. Löper klimatet amok?
To 28 sept 19.00 i Missionskyrkan
Stort jubel i Paris 2015: Nytt globalt
klimatavtal för att bromsa och vända
klimatuppvärmningen!
Men hur går det? Både bra och dåligt,
och det senare beror inte bara på
Trump. Kevin Anderson, klimatforskare, gästprofessor i Uppsala och
känd för klarspråk, delar med sig av
sitt vetande (mål 13).
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3. Uppsala – stad att leva i !?!
To 12 okt 19.00 i Missionskyrkan
Allt fler vill bo i
Uppsala, men hur
klarar vi det? Är det
hållbart – inte bara
fysiskt (vatten, avlopp, infrastruktur

osv) utan även mentalt, socialt och
kulturellt? Erbjuds invånarna en
hållbart god miljö?
Sten Åke Bylund, senior forskare,
tidigare förvaltningschef, numera bl a
1:e v ordförande i föreningen Vårda
Uppsala, ställer tuffa krav för att kunna
svara entydigt JA (mål 11)

4. Jorden tog slut
för två månader sen
To 19 okt 19.00 i Missionskyrkan
Vi i den rika världen överkonsumerar,
samtidigt som vi suger ut fattiga
arbetare. Inte särskilt schysst, eller hur?

Det vill FairTrade göra
något åt. Vill du? Hur du
kan göra det, kan
FairTradeambassadören
Hanna Bosenius berätta om (mål 12).

5. Barns hjärnor som
samhällsinvestering
To 26 okt 19.00 i Missionskyrkan
Vad behöver små barn
för att utvecklas optimalt? Och vad inte?
Utsatthet i barndomen
sätter sig i våra gener
och hjärnor med livs6. Mellan det önskvärda
och det möjliga
To 2 nov 19.00 i Missionskyrkan
I all stadsplanering finns det många
avvägningar att göra: miljö, vatten och
avlopp, kommunikationer, tillgång till
mark, behov av skolor, sjukhus,
samlingslokaler, ekonomi,
kommersiella aktiviteter, grönska,
idrottsanläggningar osv. Hur går det
till? Hur balanseras de intressena mot
varandra? Vilka är de största hoten mot
en god miljö?

långa effekter för den psykiska hälsan.
Barn behöver trygga och långsiktiga
nära relationer, en förutsägbar tillvaro,
rimligt med resurser, frihet från våld,
adekvat stimulans, kärlek och ramar.
Hur ser vi till att alla barn får en uppväxt som motsvarar dessa behov?
Anna Sarkadi, läkare och professor i
socialmedicin, har svaren (mål 3).
Anna Axelsson, markexploateringschef på Uppsala kommun, berättar om
hur processen fram till beslut går till
(mål 11).
7. Mentormammor i Swaziland
To 9 nov i Missionskyrkan
Mats Målqvist är läkare och forskare
vid Institutionen för internationell
mödra- och barnhälsovård vid Uppsala
universitet. Hans fokus ligger på social
rättvisa och hälsofrämjande interventioner i låginkomstmiljöer.
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2013-2016 arbetade han för Svenska
kyrkan med att bygga upp en organisation med "mentormammor" i Swaziland. Initiativet var en del av ett större
program runt hälsa, genus och teologi
(mål 3).
8. Resa klimatsmart eller
Bättre stanna hemma?
To 23 nov 19.00 i Missionskyrkan

Ur klimatsynpunkt är det bäst är att gå
och cykla, sen åka tåg och spårvagn,
buss, elhybridbil, dieselbil och bensinbil i fallande skala. Allra värst utsläp-

pare och miljöbov är flyget. Kan vi
flyga klimatsmart i framtiden? Eller
ska vi ö h t inte alls resa längre
sträckor?
Koldioxidbantaren, musikern och
artisten Staffan Lindberg om våra
alternativ och möjligheter. (mål 13).
9. Politik för ett hållbart Uppsala?
To 7 dec 19.00 i Missionskyrkan
Uppsalas politiker gläds, ja, nästan
skryter om att staden växer kraftigare
än någonsin. Hur hanterar de oundviklig växtvärk? Är förtätningen för
hård? Hur föreställer de sig att den
ideala utvecklingen ser ut? Vilka
visioner har de? Vilka verktyg vill de
använda för att nå målen?
Erik Pelling, kommunalråd (s) med
majoritetsansvar för bl a plan-, byggoch markfrågor och Fredrik Ahlstedt,
kommunalråd (m), som företräder
oppositionen i bl a mark- och
exploateringsfrågor (mål 11).

Mitt på da'n
Pensionärsgemenskap på dagtid
Fredagar 14.00
Program med servering; avgift 40:Arr: Missionskyrkans och Valsätrakyrkans pensionärsgemenskap
(medlem av RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap).
Missionskyrkans och Valsätrakyrkans Pensionärsgemenskap i Uppsala
är en politiskt obunden ideell förening, vars syfte är att erbjuda
pensionärer gemenskap och verksamhet utifrån kristna värderingar och
att på olika sätt tillvarata pensionärers intressen. Verksamheten är
öppen för alla oberoende av religiös uppfattning.
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Som medlemmar välkomnas både pensionärer och icke-pensionärer.
Det finns möjlighet att teckna försäkringar på förmånliga villkor.
Årsavgiften (150:-) betalas på plusgiro 49 97 30 – 0
Kontaktpersoner:
Gunnar Fridborg, 0730-41 74 78, Ingrid Kallin, 32 44 78
Kassör: Gerhard Egerhag, 30 17 84
1. Minnesvärda melodier
från när och fjärran
Fre 8 sept 14.00 i Missionskyrkan
Professor emeritus Erik ÅÅ sard spelar
och berättar om några av
populärmusikens pärlor.
På programmet står en del
svenskt, lite franskt och
mycket amerikanskt.
Programmet i kyrksalen,
därefter fika i Tovensalen.

Professor Anders Liljas berättar om
livets molekylära maskineri som är
gemensamt för allt levande! Det verkar
som vi är släkt med både myror och
kokospalmer.

4. Trygghet och säkerhet
i en orolig tid
Fre 29 sept 14.00 i Missionskyrkan
Å ena sidan: Brottsstatistiken pekar
nedåt, antalet väpnade konflikter i
världen minskar och fattigdomen
sjunker globalt.
2. Människans behov av natur
Å andra sidan: Terrorattack i
Fre 15 sept 14.00 i Missionskyrkan
Stockholm, ökad droganvändning,
Professorn i landskapsarkitektur vid
SLU Per G. Berg ger forskningens syn cyberangrepp på datorer – och så Putin
och Trump! Anders Fridborg, Uppsala
på hur människans behov bör styra
kommuns säkerhetschef, om trygghet,
förtätningen av bebyggda områden.
krisberedskap och vad du själv kan
göra för att förbereda dig
5. Loppor, löss och lortiga fötter
Fre 6 okt 14.00 i Missionskyrkan
Tvättade sig människorna förr? Hur
fungerar en lusbräda? Om kropp och
renlighet, hygien och lusbrädor genom
historien berättar Frida Gereonsson
som är museipedagog.
3. Om livets under
Fre 22 sept 14.00 i Missionskyrkan
Det finns en överväldigande mängd
arter på jorden och ändå har bortåt
99 % försvunnit för länge sedan.

6. Resa till Fotografiska museet
och Waldemarsudde
Buss avgår fre 13 okt
från Missionskyrkan 9.00,
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hemkomst ca 16.00
Pris för inträden, lunch och resa:
för medlemmar: 350 kr
för icke medlemmar.: 450 kr.
Anmälan senast 29 sept på lista.

Artdatabanken, SLU
berättar om nya rön
beträffande exempelvis
fåglars supersnabba syn
och deras sätt att kombinera ljud till ord och
meningar.

7. Läkemedel mot barncancer
– en framgångssaga
Fre 20 okt 14.00 i Missionskyrkan
Professor Gudmar Lönnerholm
berättar om hur behandlingen av
leukemi hos barn på bara några
decennier förbättrats så att nu tre av
fyra barn kan botas.

10. Det aktuella politiska läget
Fre 17 nov 14.00 i Missionskyrkan
Håkan Holmberg, politisk chefredaktör på UNT kommenterar.
11. Egypten, Antwerpen,
Kapstaden, London
Fre 24 nov 14.00 i Missionskyrkan
Kyrkoherde emeritus Lennart
Sjöström delar minnen från sin tid i
Svenska Kyrkan i utlandet.

8. I Höstens Rike
Fre 27 okt 14.00 i Missionskyrkan
Visor av och med Roger Mörk, som
beskriver sig som ”höstmänniska”, som
fängslas av de lite mer lågmälda och
eftertänksamma visorna om mognad
och skörd, med ett och annat stänk av
det ofrånkomliga – allt livs förgänglighet – men samtidigt hoppet om nytt liv.
9. DNA-forskning kastar om
grenarna i livets träd –
exempel från fåglarnas grenverk.
Fre 10 nov 14.00 i Missionskyrkan
Professor Per Alström vid EBC och

12. Lutherrosen 2017
i enhetens tecken
Fre 1 dec 14.00
i Missionskyrkan
Mariette Manktelow, botaniker
med lärdomshistoriska förtecken,
berättar om Luthers emblem som en
symbol för hela hans tankevärld.
13. Att tomtar kunde va’ lömska
har fallit i glömska
Fre 8 dec 14.00 i Missionskyrkan
Tommy Kuusela, forskningsarkivarie
vid Institutet för språk och fornminnen
berättar om folktroväsen i det gamla
bondesamhället.
14. Kören Tonbildarna sjunger
advent-och julsånger
Fre 15 dec 14.00 i Missionskyrkan
Därefter adventskaffe.
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Musik i Missionskyrkan
Lunchmusik
Onsdagar 12.00
30.8 Bach, B-A-C-H och brittiskt. Jesper Rydén, orgel
6.9 Daylight med Olle Naeslund
13.9 For the love of art & opera
Natalie Jones, sopran och Mats Jansson, piano
20.9 Moon River Trio
27.9 Anders Emtell, gitarr
4.10 Folkmusik på vårt sätt
Trio Minore & Margareta Ljungdahl
11.10 Svensk och fransk orgelromantik. Markus Jonsson, orgel
18.10 Daylight med AKO
25.10 Elever från Uppsala Kulturskola
1.11 Sextett 60
8.11 Sorgen och glädjen – musik i allhelgonatid
Markus Jonsson, orgel och Ulrika Jonsson, sång
15.11 Max Brynolf, piano
22.11 Elever från Uppsala Kulturskola
29.11 Missionskyrkans egna musikanter
6.12 Linnékvintetten
13.12 Luciatåg med Musikklasserna
20.12 Trio X
15

Musikgudstjänst och konserter
Missa brevis

Faurés Requiem

Sö 1 okt 11.00 i Missionskyrkan

Lö 4 nov 18.00 i Missionskyrkan
Ett av de mest älskade körverken är
”Requiem” av
tonsättaren
Gabriel Fauré
(1845-1924).
Musiken har
en ljus ton,
där Fauré
lägger tyngdpunkten vid
att dämpa
sorgen och att önska de döda frid.
Kyrkokören, Västeråskören Pro
Musica och solister samt Pontus Leitz,
orgel.
Dirigent: Markus Jonsson

Mycket av den vackraste körmusiken Den heliga natten
skrevs redan för 500 år sedan och en av Sö 17 dec 16.00 i Missionskyrkan
de främsta tonsättarna var Giovanni
När julen står för dörren framför
Pierluigi da Palestrina (1525-1594).
Missionskyrkans körer traditionell
julmusik, bland annat i välklingande
Hans ”Missa brevis” kommer att utgöra arrangemang av Anders Öhrwall (1932den musikaliska grunden i gudstjänsten 2012).
och kompletteras med psalmer och
Barnkören, M.o.D och Kyrkokören
textläsningar.
samt instrumentalister.
Missionskyrkans Vokalensemble.
Dirigent: Markus Jonsson
Dirigent: Markus Jonsson
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Spela & Sjung
E-post:
markus.jonsson@uppsalamissionskyrka.
Onsdagar 17.30 – 18.30; start 30.8
Sång och teaterlek, kör och drama. En se; 10 00 32
växtplats där vi jobbar med röst-kroppSångkören
rum-samarbete.
Tisdagar 18.15 – 19.45 med start 29.8
Ledare: Gunnar Axelson Fisk och
En blandad kör med cirka 35 sångare,
Donald Wieselgren
varav många är vana körsångare, medan
Intresserad? Kontakta
andra inte har sjungit så länge i kör. Den
Gunnar Åxelson Fisk,
sjunger i gudstjänster ett par gånger per
gunnar@vibafemba.se,
termin samt på konserter, ibland
0708-76 62 33
tillsammans med kyrkokören.
Ledare: Margareta Ljungdahl
M.o.D. - scenisk kör
Intresserad? Kontakta Margareta
(17 – 26 år)
Ljungdahl, 10 00 35 eller
Torsdagar 19.00 – 21.15
E-post: margareta.ljungdahl@telia.com
Nya sångare välkomna 14.9

Barn och Drama (6 - 9 år)

Är du intresserad av att sjunga, uttrycka
Kyrkokören
och gestalta livsfrågor? En kör för
Tisdagar 18.45 – 21.00 fr o m 19 sept
gudstjänster, konserter och sceniska
sammanhang. Den framför även texter En blandad kör med cirka 30 sångare
och musik skrivna av medlemmarna! från 45 år och uppåt. Repertoaren är
mycket varierad och blandad - ”från
Ledare: Gunnar Axelson Fisk
Bach till Strandsjö”. Den sjunger i
Intresserad? Kontakta körledaren,
gunnar@vibafemba.se, 0708-76 62 33 gudstjänster 4 – 5 gånger per termin och
i samband med konserter och musikMissionskyrkans Vokalensemble ndakter.
Dirigent: Markus Jonsson
Projektkör - en nystartad kör som
Intresserad? Kontakta körens
jobbar i projektform. Målsättningen är
ordförande Bertil Teodorsson.
att genomföra 2 – 3 projekt per år av
E-post: bertil.teodorsson@gmail.com;
varierande karaktär och besättning.
0703-50 90 10
Kören vänder sig till drivna sångare
med körerfarenhet och god notläsningsÖppen Spelstuga för
förmåga. Upplägget med ett fåtal
folkmusikanter
repetitioner per produktion ställer krav
En lördag/månad
på sångarnas förmåga att studera in
13.00 – 15.15 (40:-/gång)
musiken på egen hand.
2.9, 14.10, 11.11 och
Dirigent: Markus Jonsson
9.12Ledare: Margareta Ljungdahl
Intresserad? Kontakta Markus Jonsson
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Cirklar & Hantverk
Hantverk i praktik och teori
Onsdagar 9.00 med början 30 augusti
Om man jobbar tillsammans lär man sig nya saker och får en god
gemenskap.
Ledare: Bernt Malm, 32 32 22

Målarcirkel
Tisdagar 17.00 – 20.00 med start 26 september
Olja, akvarell och akryl.
Terminsavgift 140:- plus beräknad materialkostnad på ca 400:Ansvarig: Elsa Blomfeldt, 25 33 04, 0703-82 62 66

Språkkafé
Måndagar 17.00 – 18.30 till och med 18 dec
Språkträning och läxhjälp för ensamkommande ungdomar.
Servering från 16.45
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Rum för Tro och Tvivel
Åtta onsdagar
20 september – 8 november
13.30 - 15.00 i Missionskyrkan
En och en halv timme en gång i veckan samlas en öppen grupp bibelläsare.
Hösten 2017 står Apostlagärningarna i fokus. Den bibelboken skildrar den
kristna församlingens första tid och är alltså vår äldsta kyrkohistoria, om
man så vill. Det är en period, som för senare generationer ofta framstått
som mönsterbildande.
Man skulle kanske kunna tro, att författaren (Lukas) velat ge en idealiserad
bild av förhållandena i urförsamlingen, men så är ingalunda fallet. Han
väjer inte för de problem och svårigheter som församlingen stod inför:
Relationerna till den hedniska omvärlden respektive relationerna till sitt
judiska ursprung. Kultursituationen då uppvisar flera likheter med
förhållandena i vår tid.
Läsningen i höst utmynnar i den stora konfrontationen, som för all framtid
avgjorde om den unga kristendomen skulle vara en judisk sekt eller något
annat. Avgörandet föll på det s k apostlamötet i Jerusalem år 49, som
skildras i kapitel 15. Då har vi redan mött de båda portalgestalterna Petrus
och Paulus och hunnit följa den senare på hans första missionsresa och
Filippus på en expedition till Gaza. Oerhört mycket har hänt efter den
kristna församlingens födelse den första pingstdagen.
Vi läser och reflekterar över det lästa och de associationer till vår egen tid
som naturligen inställer sig. Var och en med intresse för själva saken är
välkommen. Gammal och van, ung och nyfiken smäller lika högt! Kom en,
flera eller alla gånger.
Ledare: Anders Gustafsson
1. När pingstdagen kom var de alla
församlade (Apg 2:1)
Ons 20 sept 13.30 i Missionskyrkan
Kap 1 och 2

2. Vi kan inte tiga med vad vi har
sett och hört (Apg 4:20)
Ons 27 sept 13.30 i Missionskyrkan
Kap 3 och 4
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3. Om detta är människors påfund
och verk försvinner det av sig självt
(Apg 5:38)
Ons 4 okt 13.30 i Missionskyrkan
Kap 5 och 6
4. Här finns vatten. Är det något som
hindrar att jag blir döpt? (Apg 8:36) 7. Följande sabbat samlades så gott
Ons 11 okt 13.30 i Missionskyrkan
som hela staden för att höra ordet
Kap 7 och 8
om Herren (Apg 13:44)
Ons 1 nov 13.30 i Missionskyrkan
5. Jag är Jesus, den som du förföljer
(Apg 9:5)
Kap 13 och 14
Ons 18 okt 13.30 i Missionskyrkan
Kap 9 och 10
8. Den Heliga Anden och vi har
beslutat att inte lägga någon
6. De som hade skingrats under den
börda… (Apg 15:28)
förföljelse som började med
Ons 8 nov 13.30 i Missionskyrkan
Stefanos nådde ända till Fenicien,
Kap 15
Cypern och Antiochia (Apg 11:19)
Ons 25 okt 13.30 i MissionskyrkanKap
11 och 12

Rum för eftertanke
Lunchmeditation
Tisdagar 12.00 - 12.30 i Kryptan
Stillhet, tystnad, ordlös bön.
Kontaktperson: Ann-Louice Norqvist

Bön och gemenskap
Onsdagar 11.30 – 12.00 i Kryptan
Frälsarkransen – en inspirationskälla
Kontaktperson: Karolina Berneheim
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NybyVision är en ideell förening som bedriver social och diakonal verksamhet
inriktad på arbetsliv och integration. Huvudmän för verksamheten är
Österledskyrkan i Gamla Uppsala samt Uppsala Missionskyrka. Verksamheten
drivs i samverkan med studieförbundet Bilda Öst och med bidrag främst från
Uppsala kommun. NybyVision vill främja en ömsesidig integration mellan
människor oavsett religiös, etnisk eller kulturell bakgrund.
Målgrupper:
Personer i behov av språkutveckling,
arbetsträning eller annan sysselsättning
Asylsökande
Arbetssökande med invandrarbakgrund

svenskundervisningen, i ateljén, på
cykelkurs mm.

NybyVision kan erbjuda språkträning
med framförallt kurser i svenska på olika
nivåer, samhällsorientering, hälsa,
rådgivning, friskvårdsaktiviteter och
social gemenskap. Att förbereda
arbetssökande för inträde eller återinträde
på arbetsmarknaden är också en viktig del
av vår verksamhet. På NybyVision finns
även en Ateljé med plats för olika kreativa
arbetssätt.
Jollen, NybyVisions barnverksamhet i
förälders närhet. Med möjlighet för
föräldrar att läsa svenska mm medan
barnen deltar i barnverksamheten.

Språkcafé på NybyVision
Onsdagar 12.30 – 14.00
Volontärer träffar deltagare för att fika och
prata svenska kring olika ämnen. Vi har
behov av fler volontärer. Vill du ställa upp
som volontär? Kom gärna och besök
verksamheten!
NybyVisions Vänner
NybyVision har många vänner och
NybyVision behöver sina vänner!
Lämna din e-postadress till NybyVision,
info@nybyvision.se, så kommer du att få
regelbunden information om vad som
händer på NybyVision.
NybyVisions Vänner förvaltar en social
kassa för mindre bidrag till enskilda
deltagare och tar tacksamt emot gåvor på
bankgiro 783 - 5879

Kultur & Fritid
NybyVision ordnar regelbundet Tea-Time,
utflykter, studiebesök och
Program hösten 2017 - se
kulturaktiviteter, cykelkurs, utställningar, www.nybyvision.se.
läger, kvällsaktiviteter som fotboll mm.
Volontär
NybyVision är en ideell förening och en
betydande del av arbetet bedrivs av
frivilliga medarbetare.
Vi är ständigt i behov av fler
resurspersoner som vikarier, stöd i

Besöksadress:
Odensgatan 8
Postadress:
Sturegatan 9
753 14 Uppsala

018-560 730
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Konferens & Kafé
Välkommen att hyra lokaler i Missionskyrkan!
Missionskyrkan ligger centralt i Uppsala och har ljusa och trivsamma lokaler för
många användningsområden. Våra lokaler passar för bl.a. konferenser, kurser
och sammanträden och hyrs ut måndag – torsdag 8-21 samt fredag 8-17.
Kyrksalen hyrs ut för konserter alla dagar.
Samtliga lokaler har tillgång till trådlöst nätverk och är fullt utrustade med
whiteboard, dator, dataprojektor och blädderblock (med undantag för Arken och
Vinkeln). Om ni önskar extra ljud, går det att beställa i förväg.
I källarplanet finns även ett samtalsrum och andaktsrummet Kryptan.
Där finns också stans finaste replokaler samt inspelningsmöjligheter.
Kontakt: Ann-Louice Norqvist,
10 00 06 eller bokning@uppsalamissionskyrka.se.
Se gärna vidare på vår hemsida
www.uppsalamissionskyrka.se/Konferens&Lokaler

Kafé Kampanilen
Öppet måndag – fredag 08.00 – 15.00
Njut av kaffe med gott bröd och matiga smörgåsar. Vi serverar alltid soppa
mellan 11.00-13.30. Även om serveringen är stängd, går det bra att komma in
och bara sitta i vårt kafé; kaffeautomat finns alltid att tillgå. I en avslappnad
atmosfär kan det vara skönt att bara vila en stund eller att sitta i lugn och ro och
plugga.
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S:t Olofsgatan 40, 753 32 Uppsala
Reception: 10 00 35
www.uppsalamissionskyrka.se

markus.jonsson@uppsalamissionskyrka
.se

Pastor och t f
församlingsföreståndare

10 00 83

Konferens- och kaféassistent
bokning@uppsalamissionskyrka.se

Kanya Hjort, Mikiko Saito, Birgitta
Öberg

Ann-Britt Samuelsson,
10 00 85, SMS 0704-14 60 50
annbritt.samuelsson@uppsalamissionskyrka.se

Konferenstekniker och
vaktmästare

Pastor

Donald Wieselgren, 10 00 82

Karolina Berneheim, 10 00 81

vaktmastare@uppsalamissionskyrka.se

pastorkarolina@uppsalamissionskyrka.se

Sjukhuspastor

Pastor/föreståndare
Waldenströmska
Studenthemmet

Ingemar Rundström, 611 34 90
ingemar.rundstrom@externa.lul.se

Studentpastor

R Erik Svalfors, 0727-36 06 71

Anette Brandt, 43 03 709
Exp: Universitetskyrkan
Övre Slottsgatan 7, Uppsala

r.erik.svalfors@uppsalamissionskyrka.se

Diakon
Lillemor Brånn, 10 00 36

anette.brandt@studentprast.uu.se

diakon@uppsalamissionskyrka.se

NybyVision

Församlingspedagog med
inriktning ungdom & kultur

Odensgatan 8, Uppsala, 56 07 30
www.nybyvision.se;
info@nybyvision.se

Gunnar Axelson Fisk,
10 00 38, 0708-766 233
gunnar.axelson.fisk@uppsalamissionskyrka.se

Intendent
Ann-Louice Norqvist, 10 00 06
ann.louice.norqvist@uppsalamissionskyrka
.se

Församlingsmusiker
Markus Jonsson, 10 00 32

Studieförbundet Bilda Öst
S:t Olofsgatan 32 E
753 32 Uppsala
www.bilda.nu
Marit Sjöström, konsulent
08-727 18 04 (även till mobil)
SMS: 0705-94 88 04
marit.sjostrom@bilda.nu
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