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Att vara ungdom är en konstig tid av livet mellan att vara liten och att

Konstiga tider vara gammal. Som liten vill man ofta vara äldre – så att man får göra alla

de saker som de som är äldre gör. Som gammal vill man ofta vara yngre –
så att man orkar göra alla de saker som de yngre gör.

Uppenbarligen är det bara när man är en ungdom som man inte behöver
oroa sig över sin ålder, vilket är tur med tanke på hur mycket annat man
har att fundera över.
Det händer att folk säger att församlingen behöver fler ungdomar. Det är
lika bakvänt som att säga att vi måste tänka på miljön för Jordens skull.
Jorden klarar sig alldeles utmärkt oavsett vad som händer med miljön.
Den har varit med om mycket värre saker än det här. Det är för vår egen
skull vi måste tänka på miljön.
Det är inte församlingens behov av ungdomar vi behöver fundera kring
utan ungdomarnas behov av församlingen. Det finns mycket energi och
engagemang i varje ungdomsgeneration – det har det alltid gjort.
När de känner att de behöver församlingen för sin energi, sitt engagemang
och sina funderingar och vi kan möta de behoven – då kommer de.
Förutsatt att de vet att vi finns.
Gör de det?
Per Johan Råsmark
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Andakt
Andakt

Liv –
– och
och liv
liv ii överflöd
överflöd
Liv
Jag kan inte låta bli att förundras över liv.
Jag kan inte låta bli att förundras över liv.
Liv som bara pågår. Alla dagar som bara kommer. Alla människor som går förbi mitt fönster. Alla
människor
som
kommer
kyrkan
söndag, även
jag inte som
självgår
gårförbi
dit. mitt fönster. Alla
Liv
som bara
pågår.
Alla till
dagar
som varje
bara kommer.
Alla när
människor
människor som kommer till kyrkan varje söndag, även när jag inte själv går dit.
Alla barn som anmäler sig till dagkollo. Alla tonåringar som vill bli ledare. Och det mest självklara
och mest
som pågår
växten. Blommorna
som som
kommer
åter.
Träden
som
gröna
Alla
barn sinnliga
som anmäler
sig till–dagkollo.
Alla tonåringar
vill bli
ledare.
Och
detfylls
mestavsjälvklara
löv. mest
Klorofyllet
tar slut.
och
sinnligasom
sominte
pågår
– växten. Blommorna som kommer åter. Träden som fylls av gröna
löv. Klorofyllet som inte tar slut.
Ibland tänker jag tänk om det tar slut en dag. Att människornas slutar gå förbi mitt fönster. Att
träden tänker
inte blirjag
gröna.
Att det
telefonen
att Att
ringa.
Att ingen anmäler
sigförbi
till dagkollot.
Ibland
tänk om
tar slutslutar
en dag.
människornas
slutar gå
mitt fönster. Att
Ingen, inte
ingen
(!)gröna.
kom till
träden
blir
Attkyrkan.
telefonen slutar att ringa. Att ingen anmäler sig till dagkollot.
Ingen, ingen (!) kom till kyrkan.
När sorgen drabbar en människa brukar man bli förundrad över att allt annat verkar fungera.
Tidningen
i postlådan.
i tid. Människor
sinaverkar
arbeten.
Du kan säkert
När
sorgen kommer
drabbar en
människaBussen
brukar kommer
man bli förundrad
över attgår
allttill
annat
fungera.
komma på kommer
fler sakeri postlådan.
som bara fungerar
utan att man
lägger
tillarbeten.
det.
Tidningen
Bussen kommer
i tid.särskilt
Människor
gårmärke
till sina
Du kan säkert
komma på fler saker som bara fungerar utan att man särskilt lägger märke till det.
Två olika ordväxlingar som jag är med om lite nu och då är:
Två olika ordväxlingar som jag är med om lite nu och då är:
Arbetar i skrivande stund med anmälningar till dagkollo och skall snart åka på konfirmationsläger
till Gotland
med våra
sju samt
sextio andra konfirmander.
Arbetar
i skrivande
stund
med anmälningar
till dagkollo och skall snart åka på konfirmationsläger
Någon
frågar
hurvåra
många
som skall
på konfirmationslägret. Mitt svar är: Totalt kommer vi
till
Gotland
med
sju det
samtärsextio
andraåka
konfirmander.
att varafrågar
93 personer.
Reaktionen
blir:
Jaha,
Någon
hur många
det är som
skall
åkatrevligt!
på konfirmationslägret. Mitt svar är: Totalt kommer vi
Någon
frågar hur
det går med
Anmäler sig några? Ja, ca 100 barn och 25 ledare. Jaha,
att
vara annan
93 personer.
Reaktionen
blir:kollot.
Jaha, trevligt!
va kul!annan frågar hur det går med kollot. Anmäler sig några? Ja, ca 100 barn och 25 ledare. Jaha,
Någon
va kul!
Jag önskar verkligen att reaktionerna skulle vara annorlunda och betydligt mer tydliga och
uppskattande
än baraatt
jaha,
bra då… När
detvara
faktiskt
är flera hundra
ungdomar
anmäler
Jag
önskar verkligen
reaktionerna
skulle
annorlunda
och betydligt
mer som
tydliga
och sig.
uppskattande än bara jaha, bra då… När det faktiskt är flera hundra ungdomar som anmäler sig.
Liv och liv i överflöd!
Liv och liv i överflöd!
Gud, hjälp oss att bli lite mer förvånade och glada!
Hjälphjälp
oss att
av mer
tacksamhet
överoch
attglada!
sommaren kommer
Gud,
ossdrabbas
att bli lite
förvånade
och fyller
på drabbas
förrådenav
med
ljus, växtlighet
och
värme! kommer
Hjälp
oss att
tacksamhet
över att
sommaren
Tackfyller
för alla
människor
som
kommer
i kontakt
med dagkollot i sommar!
och
på förråden
med
ljus,
växtlighet
och värme!
Tack för
för alla
våramänniskor
konfirmander
derasi familjer!
Tack
somoch
kommer
kontakt med dagkollot i sommar!
Tack för våra konfirmander och deras familjer!
Gud, tag hand om oss väl!
Gud, tag hand om oss väl!
Anna-Lena Jarl
Anna-Lena Jarl
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En vaktmästares vardag
Magnus Efverström arbetar halvtid som
vaktmästare i Missionskyrkan sedan ett par
år tillbaka. Följ med en vanlig arbetsdag!

sel i kopiatorn. Samtidigt har en dam fått sina
skor utbytta på gymnastiken och måste lugnas.

8.30 När Magnus anländer ligger på skrivbordet
diverse saker som ska repareras, lappar om
glödlampor som ska bytas och om dörrar som
inte fungerar. Han kollar mailen, pratar med
värden och plockar sedan fram ljudanläggningen och installerar den i kyrksalen, för strax
väller det in ca 300 glada pensionärer för musiklyssning i senioruniversitetets regi.

14.00 Efter lunch med övrig personal är det
dags att ta bort ljudanläggningen i kyrksalen
och även flytta tillbaka nattvardsbordet, ett
tungt arbete som kräver fyra man. Det ska hållas
en stor konferens nästa dag så han plockar fram
extra stolar, ordnar duk och projektor samt
laddar batterier till de trådlösa mickarna. En
blivande hyresgäst guidas genom lokalerna och
får en stunds arbete vid datorn för att göra
affischer – något som upplevs roligt och kreativt
– men blir avbruten av någon som vill ha fler
mickar och en annan som vill ha hjälp med ett
bord som plötsligt ramlat ihop.

10.00 Efter en snabb kopp kaffe och en del
telefonsamtal får han information av husmor om
morgondagens uthyrning, kollar att musiksalen
är rätt möblerad och svarar på frågor från hyresgäster. Ulrika har fått ny dator och behöver
hjälp med att installera program. Samtidigt
dyker en hyresgäst upp och vill ha hjälp med en
utskrift samt att komma ut på nätverket. Nytt
försök att fortsätta med datorn , men kyrkvärden
meddelar att kollektomaten krånglar igen.
Lyckas inte få igång den och måste sedan rusa
till musiksalen där det behövs en högtalare till
datorn, bara för att upptäcka att skarvsladden,
som alltid ska finnas där, är försvunnen. Kollektomaten fungerar efter andra försöket. Puh!
Ett ögonblicks lugn, men sen är det papperstras-

17.00 Magnus är beredd att åka hem men kommer plötsligt ihåg att litteraturcirkeln måste ha
mickar i Linnéstugan. Möter i dörren en man
som fordrar att få repetera samma kväll inför
morgondagen och ha ljudet fixat direkt. Efter en
timme kan han smita ut bakvägen.

Hur upplever då Magnus detta speciella
jobb?
– För det mesta positivt. Jag får användning för
mina tekniska kunskaper och det är ett fint gäng
att jobba ihop med. Dessutom möter
jag många olika människor varje
dag. Om jag ska ta fram något
Det finns en
negativt är det att ständigt bli
avbruten. Hinner inte städa skrivgräns även
bordet. Telefonsamtal från kyrkan
kvällar och helger kan bli jobbigt.
för mina
Det är en fördel att jag vuxit upp
kroppskrafter
här. Men ibland känns det inte som
att vara en vanlig medlem ens på
söndagsförmiddagarna. Alltid är det
något som ska fixas även då.
Vivi-Anne Jacobsson
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ekonomiskt stöd för verksamheten. Vi ska tydligare visa på möjligheten att ge via bankkort i
vår ”kyrkskänk”. Vi ska även försöka samla in
mera direkt till våra olika verksamheter som
kultur och musik. Vi ska fortsätta att trycka på
vikten av det regelbundna givandet och då i
första hand via ”Missionsgåvan”. Blanketter för
att anmäla sig finns i kyrkan eller hämtas från
www.missionskyrkan.se/SvenskaMissionskyrkan/Ge-en-gava/Missionsgavan

Samla in mera?

På årsmötet i mars togs en ambitiös målsättning
att det vi samlar in till kyrkan och verksamheten
åtminstone ska täcka lönerna för de som jobbar
med församlingsverksamheten. Delmålet för
2009 var att insamlingarna skulle öka med 10
%. De första fyra månaderna visar tyvärr att vi
inte ens klarar av att nå förra årets resultat. Vi
ligger 30 000 under förra året och det betyder
95000 under budget.
Genom att utgifterna hållits på en låg nivå
ligger vi ändå inte så dåligt till men detta är inte
hållbart. I nedanstående grafik belyses läget.
Den för hela vår ekonomi så viktiga kafé- och
uthyrningsverksamheten är stabil och håller sig
i stort sett till budget men det allmänna ekonomiska läget kan komma att påverka även den
verksamheten negativt.

Bertil Högberg, kassör

Höstupptakt
med Tomas Axelson

Välkommen till samlingslördag och höstupptakt
i Uppsala Missionsförsamling!
Film och mening – så heter Tomas Axelsons
avhandling om film som hjälp för existentiell
reflektion. Lördagen den 5 september får vi
träffa honom och varandra, titta på kortfilm och
samtala. Vi anordnar dessutom särskilda aktiviteter för den yngre generationen. Framåt sena
eftermiddagen och kvällen blir det aktiviteter
med alla åldrar och vi äter grillmat tillsammans.
Vi ser Dig gärna, ung som vuxen i alla åldrar på
Enebygården. Vi hoppas att detta ska ge oss
inspiration för hösten.
Boka lördagen den 5 september kl 14.00 på
Enebygården redan nu! Vi står för maten till en
kostnad av ca. 80 kr per vuxen, ca. 30 kr per
barn mellan 10 och 18 år. Barn under 10 år
gratis.
Anmäl dig senast söndagen den 30 augusti
genom att skicka ett mail till
ulrika.svalfors@skutan.smf.se eller lägga en
lapp i pastor Ulrika Svalfors postfack i Missionskyrkan. Tala samtidigt om ifall du behöver
skjuts ut till Enebygården.
Först hoppas vi på en god sommar – men sedan ses vi på Enebygården!
Programmet med Tomas Axelson sker med
bidrag från Bilda.
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Vi har drivit på för att öka det regelbundna
givandet och det ökar också, dels genom att
några fler kanaliserar kyrkoavgiften till oss men
även genom att fler ger till oss via den av Missionskyrkan centralt administrerade ”Missionsgåvan”. Vi har dock fått en kraftig minskning av
de tillfälliga gåvorna via post och bankgiro som
är större än ökningen via dessa två kanaler.
Under sommaren minskar givandet regelmässigt. Vi vädjar därför om en extra insats nu inför
sommaren.
Styrelsen har arbetat med en insamlingsstrategi som diskuterades på församlingsmötet i
maj. Den innehåller ett antal förslag på hur vi
kan förstärka insamlingarna. En av åtgärderna
är att i gudstjänster, här i Månadsbladet och på
andra sätt vara tydligare med vårt behov av

Ulrika Svalfors och Andreas Miller
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Mingel är en viktig konst!
Pastasallad för 90 gospelsjungande studenter. Fyra studentpräster i full aktion i Missionskyrkans kök. Gospelkörerna God Tune
och Kalmar Gospel övar inför vårens stora
konsert. Ljudnivån är hög liksom aktiviteten
hos Universitetskyrkan.

Månadsbladet mötte upp. Jovisst! Alla fyra
studentpräster fanns vid målgången i full aktion
med utdelning av smörgåsar till funktionärer.
Intervjun fortsätter uppe på Övre Slottsgatan,
Ubbo, där Universitetskyrkan har sitt kontor i
Studentkårens lokaler.

Anette Brandt firar 10-årsjubileum som frikyrkans studentpastor inom Universitetskyrkan i
Uppsala. Månadsbladet skuggar henne under
april månad.

Anita: Du är ordinerad som pastor i Svenska
Missionskyrkan och har tjänstgjort som ”vanlig” pastor i olika församlingar. Jämför!
Anette: Den stora skillnaden är att jobba huvudsakligen utanför kyrkans väggar. Jag finns
på helt andra mötesplatser. En pubkväll
på en nation kan vara
en sådan. Studenter
går dit studenter går –
till många olika ställen. Vi finns där,
skapar relationer, ger
möjlighet till dialog,
öppnar för enskilda
samtal. Jag har just
läst Vägen vidare –
det samtalsmaterial
som Baptistsamfundet, Metodistkyrkan
och Missionskyrkan
gett ut – en vision för
en gemensam framtid.
Min pastorsroll i
Universitetskyrkan är ett exempel på hur delar
av visionen redan förverkligats. Men medvetenheten om detta tror jag inte är så stor. En viktig
fråga till alla kyrkor: Vad innebär det att vara
församling i en universitetsstad?

Anette: God Tune övar i Helga Trefaldighets
kyrka varje tisdagskväll. Där finns vi alltid med,
bjuder på fika, pratar med studenterna, följer
med ut på nationerna. Vi är ute och rör oss på
institutioner och nationer så ofta vi kan. Vi
minglar. Mingel är en viktig konst! Det gäller
att finnas till hands för studenter och anställda.
Vi försöker vara på de stora studentområdena
som Ångströmslaboratoriet, BMC, Engelska
parken, Ekonomikum och Ultuna. Det finns
bortåt 40 000 studenter och universitetsanställda
i Uppsala – en stor målgrupp! Kom till forsränningen på Valborg och se oss i aktion.

Anita: Berätta om er verksamhet inom kyrkväggarna!
Anette: Vi har gudstjänster, oftast i Helga Trefaldighet, då vi använder former, uttryckssätt
och ett språk man förstår. Taizébönerna – en
meditativ form av gudstjänst – har varit välbesökta. De har blivit en mötesplats för internatio66

stolarna. Dessutom finns nationerna, med stora
möjligheter att engagera sig i film, teater, foto
och körverksamhet.

nella studenter med textläsningar på olika språk.
Stilla mässa firas varje onsdag klockan 18 –
enkelt och stämningsfullt med ljuständning,
musik, meditation och tystnad.
Regnbågsmässa firas regelbundet – en gudstjänst för alla, samtidigt som den ska vara en bra
gudstjänst för den som p g a sin sexuella läggning eller könsidentitet inte känner sig hemma i
mer traditionella gudstjänster. Utöver detta har
vi temamässor, julgudstjänst i Domkyrkan samt
gospelgudstjänster.

Anita: Några sammanfattande slutord?
Anette: Universitetskyrkan har en viktig uppgift. Tusentals människor gör viktiga livsval,
bearbetar grundläggande värderingar, studerar
och forskar. Vi i det ekumeniska arbetslaget
försöker hela tiden utveckla vårt arbete och
utmana varandra i diskussioner och samtal om
kyrkans roll i vårt samhälle. Till det samtalet
inbjuder vi alla lokala församlingar i Uppsala!

Anita: Salt & Peppar är en ekumenisk programskrift med ett stort utbud av kultur och
livsfrågor. Den sprids överallt men mycket få
studenter söker sig till dessa evenemang. Vad
tror du är förklaringen?
Anette: Föreningsverksamheten över huvudtaget befinner sig delvis i kris. Men vi märkte ett
starkt intresse hos studenterna att engagera sig
praktiskt, t.ex. vid Teologifestivalen och Interfaith Climate Summit förra året. Vid båda tillfällena organiserade Universitetskyrkan samtliga funktionärer, som kände sig sedda, fick en
möjlighet till nya kontakter, och deras engagemang för miljön togs till vara. Diakonia har en
lokal aktionsgrupp i Uppsala, som regelbundet
träffas i Missionskyrkan. Med deras studenter
har vi samarbetat med HIV-AIDS-frågor. Kanske är det så att studenterna vill göra något
konkret och praktiskt som kontrast till de teoretiska studierna, och så faller kulturen mellan

Anita Jonsson

Universitetskyrkan

är ett ekumeniskt arbetslag. Huvudmän är
Svenska Kyrkan i Uppsala genom Helga Trefaldighets församling och Svenska Missionskyrkan genom Gamla Uppsala missionsförsamling. Målgruppen är studenter och anställda vid
Uppsala Universitet samt Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna. Personalen består av tre
präster från Svenska Kyrkan, en pastor från
Svenska Missionskyrkan samt en informatör.
Universitetskyrkan finns i samma hus som Uppsala studentkår och Studenthälsan på Övre
Slottsgatan 7.

Håll och utkik efter datum och inbjudna gäster i kommande månadsblad, på hemsidan och
övriga anslag!
Ulrika Svalfors och Marita Sköldberg

Mötesserie

Minns du tältmötesserierna? Kommer du ihåg
stämningen, dofterna, sången och den ljumma
sommarvinden? Nog kan man bli en smula
nostalgisk när man tänker tillbaka.
Nej, vi ska inte återuppta en gammal form i
Uppsala Missionsförsamling, Men vi använder
ett gammalt begrepp och fyller det med nytt
innehåll. Under hösten 2009 och våren 2010
kommer vi att arrangera en mötesserie i form av
fem stycken församlingskvällar. Tanken är att
gå vidare med och reflektera kring några av de
områden som prioriteras i församlingens verksamhetsplan och framtidsdokument.

Saknar ni plusgiroblanketter?

Vi skickar inte längre med både plusgiroblanketter och bankgiroblanketter. Det är för att
spara kostnader och beroende på att få nu
använder dessa blanketter. Om ert betalsystem
inte tar bankgiroblanketter så går det enkelt att
lösa i kontakt med Nordea. Ni kan också höra
av er till Birgitta Evebjörk 018-10 00 06 så
skickar hon ut en liten bunt blanketter till er
som behöver sådana.
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Många bollar i luften!
En solig lördag i maj träffades de, Elina
Palmquist och Gabriel Oredsson, två framgångsrika idrottare med starka rötter i Missionskyrkan. Elina har vi hört sjunga vid
flera samlingar kring krubban på julafton
och Gabriel har spelat trumpet i Brasset
sedan tidiga tonår. Nu ligger orkestern i
träda och Elina går i skola i Karlstad, men
musiken betyder fortsatt mycket för dem
båda vid sidan av idrottssatsningen.

Nej, egentligen känner de inte varann, så vi låter
dem presentera sig.
– Jag är 26 år och blir till sommaren klar som
gymnasielärare i matematik och idrott, säger
Gabriel. Innebandyn tar mycket tid. Jag spelar
med Storvreta i Superligan och vi tog oss till
semifinal nu i våras. Bittert att inte ta sig hela
vägen till SM-vinst men vi får komma tillbaka.
Innebandyn har Gabriel med sig från Missionskyrkan. På Fröleken blev det mycket spel i
idrottshallen med kompisarna
Johan, Jacob och Martin.
Trumpeten greppade Gabriel
redan som 8-åring, gick i
musikklass och så småningom
platsade han i Brasset under
Elinas
pappa
Tryggves
ledning.
– Det har blivit hela tolv år,
Säger Gabriel, som också har
sin pappa P.-O Oredsson i
samma trumpetstämma. Miljön och kompisarna är viktiga
för att man ska trivas. Så är
det både i innebandyn och i
orkestern.
Glad och självständig
Att flytta hemifrån redan som
16-åring är ett stort steg i livet.
Elina Palmquist ville satsa på
sin talang som friidrottare och
sökte till riksidrottsgymnasiet
i Karlstad.
– Jag är en glad tjej, som är
självständig och har lätt att ta
för mig, så det var inga problem att flytta, säger Elina.
Jag bor ensam, lagar min mat,
äter sover, tränar och går i
skolan. Det är fullt upp. Jag
hinner inte tänka på några
problem.
8
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– Jag är nog mera engagerad nu och har tagit
ställning. Så jag är ganska nykristen, kan man
väl säga.

Elina berättar att hon går i en bra klass, en
härlig blandning av idrottare och ”vanliga”, som
hon uttrycker det.
– Vi som tränar ska göra 700 poäng extra så
de andra har ett ganska slappt schema, tycker
hon.
I Missionskyrkan sjöng Elina i Starka Stämband och solo ibland (”om någon bad om det”).
– Men efter fiol- och orkesterrepetitionerna i
Musikskolan satt jag ju i Missionskyrkan med
mina nudlar varje tisdagskväll och väntade på
att mamma och pappa skulle bli färdiga med
Brasset, kommenterar Elina. Det blev mycket
nudlar det…
– Men fiolen den sprack i min fuktiga källare
i Karlstad så numera tar jag gitarren i stället och
sjunger en låt. Det är viktigt att ta med sig musiken överallt. Musik är minnen och känsla.

Hur ser livet ut om tio år?
– Då ska jag vara som bäst, utbrister Elina.
Vad ska då det innebära när hon redan
sprungit i juniorlandslaget och har medalj från
både ungdoms- och junior-SM? Till sommaren
har Elina redan ordnat med jobb på sin egen
friidrottsskola för ungdom i Hagunda.
– På så sätt fyller jag hålen i min egen tävlingsplanering. Det blir fullt upp – som vanligt!
I sommar ska Gabriel gästspela på Storvreta
Summer Camp. För honom och de andra storstjärnorna är det viktigt att vara goda förebilder
för ungdomarna.
– Om 10 år? Jag tror att jag är kvar i Uppsala. Förhoppningsvis har jag familj och ett bra
jobb. Jag har lämnat elitnivån men spelar fortfarande fotboll och innebandy – om kroppen
håller.
Gabriel hoppas också att Brasset snart kommer igång igen, för trumpeten vill han inte
släppa och orkestern behövs i Missionskyrkan.
Och om SMU ringer och vill ha dig som ledare i innebandy?
– Då ställer jag upp. Självklart!
Göran Almlöf

Lagandan är viktig
Gabriel är lagspelare och för honom är sammanhållningen i laget mycket viktig. Han utövar
ingen individuell idrott. Brasset är också ett lag
och han trivs med att vara en del i helheten.
– Mina kompisar får gärna ha roligt tillsammans med mig – det bjuder jag på, säger han.
Det är inte svårt att förstå att lagledaren Stefan har förtroende för Gabriel. Det märks på att
han får ställa upp när det ska avgöras. Det är
löpstyrkan och den defensiva förmågan som då
sätts på prov.
– Jag är faktiskt topp 5 i poängligan inom laget, säger han. Och det klarar man inte enbart på
egen hand. Lagandan betyder mycket och den är
stark.
Och Elina håller med.
– Det är kompisarna som får en att fortsätta,
säger hon.
Elina har provat på lagidrott men menar att
där kan det vara skillnad på killar och tjejer.
– När jag ställde krav på mitt lag, var det som
att det inte riktigt passade sig. Jag är uppväxt
med två bröder och vi har tränat hårt. Marcus
och jag ringer fortfarande och jämför våra pers
(-onliga rekord)!
I Karlstad går Elina inte i kyrkan så ofta men
har flera kristna kompisar.

De äldres dag

äger rum torsdagen den 11 juni kl.13.00 i
Missionskyrkan. Vi får sång och musik med
Nina Blixt och Rut Larsson samt andakt med
Per Duregård. Servering. Alla hälsas välkomna.
Anmälan senast 8 juni till Ulla-Britt Andersson, tel. 018-10 00 36 eller 0708-33 97 73.

Samtal kring religioner

Under hösten följer en fortsättning på cirkeln
med temat Världsreligionernas födelse men nu
från lite andra utgångspunkter. Vi träffas den
första tisdagen i månaden med början den 1
september kl. 16.00 då med Göran Tunströms
bok Ökenbrevet som utgångspunkt. Samtalsledare blir Sigbert Axelsson och Gunnar Michaelson.
9
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Öppen gård på Eneby
Förra året fick Enebygården, missionsförsamlingens sommarhem i Björk, en nystart. I
år har verksamheten rivstartat med bland
annat ett succéartat valborgsmässofirande.
Sommarens varierade program är en blandning av tradition och nytänkande.
I en glänta i skogen står Örjan Tornberg och
hugger ved. På sjösidan av huset står Amir
Rostami på en stege och putsar fönster. Inne i
huset fräser Martin Larsen runt med dammsugaren medan Gustav Holmberg tittar på och äter
äpple. Lotta Holmberg går runt och kollar om
det är något mer som behöver städas. Och nere
vid sjön har Isak Tornberg, Ebba Holmberg, och
Linus Sköldberg gjort en omloppsbana för sina
båtar, som för enkelhetens skull enbart består av
små pinnar – seglen åkte ändå bara av.
Enebygården har just öppnat för säsongen, det
är städdag, och folk överallt.

– Verandan var full när vi började, det var gott
att se. Och så var det några för Enebygården
nya ansikten, det känns viktigt att fler hittar hit,
säger Lotta Holmberg nöjt.
Vid fikapausen på eftermiddagen läser hon
upp en lång lista över allt som gjorts. Ebba gör
sedan ett viktigt tillägg.
– Vi har lekt. Det här är den bästa dan i hela
livet.
Mersmak för fåglar och människor
Men allt är kanske ändå inte riktigt vad det
borde vara. Örjan gör en intressant upptäckt på
altanen.
– Har ni sett, fåglarna har ätit upp fönsterkittet
som jag la i i somras.
10
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Samarbete i sin linda
Lotta Holmberg är med i den Enebykommitté
som bildades i april i fjol, med representanter
från både missionsförsamlingen och från Balingsta pastorat, Svenska kyrkan.
– Samarbetet är i sin linda. Vi planerar inte
heller att göra så mycket tillsammans. Svenska
kyrkan har ingen verksamhet på Enebygården
än så länge. Det finns tankar på olika saker, men
de har inte fallit på plats än. Men allt bygger på
att Enebygården som plats är viktig.
Den 9 augusti inbjuds till en ekumenisk
gudstjänst, men för övrigt är det Uppsala missionsförsamling som står bakom nästan allt som
händer på Enebygården i sommar, förutom
några få veckor då gården är uthyrd till grupper
där någon person har anknytning till Enebygården – vi mäktar inte med exempelvis skolklasser som inte är nöjda med standarden och inte
städar ordentligt, förklarar Lotta.
På nationaldagen den 6 juni är det dags för
nästa stora evenemang. Då blir det familjefest
med övernattning. Wild Kids-tema är utlovat,
vilket torde vara lockande för många i den
yngre generationen.

Det gjorde han under förra årets renoveringsvecka, en vecka som gav mersmak, för fler än
fåglarna. Så det blir en i år igen. Huvudnumret
är att byta taket på gamla delen av huset, och
sedan finns det en mängd småsaker som kan
göras.
– Vi ska försöka göra det lite mer lägerbetonat i
år, så att vi inte känner att vi sliter så hårt, berättar Lotta. Det var kul och bra förra året, men
ganska kämpigt för oss som var där hela tiden,
och riktigt så kämpigt kan det inte bli i år, för då
sliter vi ut oss.
Andra fjolårspremiärer som upprepas i år är
pilgrimsvandringen och öppen sommarstuga, då
alla som vill har möjlighet att boka in sig och bo
på Enebygården mot en skälig kostnad.
Men även i år har det varit en premiär på
Enebygården. Nämligen valborgsmässofirandet.
Över 50 personer valde att den sista april bege
sig till sommarhemmet med det vackra läget vid
Ekolns strand, för att äta soppa och smörgås,
titta på majbrasa, lyssna till vårtal av Göran
Almlöf och välkomna våren med sång.
– Responsen har varit väldigt bra, så det är nog
värt att göra igen, säger Lotta om firandet av
vårens ankomst.
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Dagkollo populärare än någonsin
Lockande för yngre generationer är också det
traditionsenliga dagkollot, två veckor i juni och
två i augusti.
– I år har det varit hetare än under alla mina år
jag jobbat. Både från deltagare och ledare. Det
första samtalet kom vecka 2 från föräldrar som
ville anmäla sina barn, berättar ungdomsdiakon
Anna-Lena Jarl.
Anna-Lena är särskilt glad över att så många
vill vara ledare, det är många som har sökt jobb
som ledare och också många som vill jobba
ideellt.
– De anställda ledarna jobbar väldigt mycket
med att se och bekräfta barnen men också de
unga ledarna, säger hon.
Anna-Lena jobbar mest med administrationen
kring dagkollot, men varje år brukar hon vara
med ett dygn under några av kolloveckorna.
– Jag brukar ha med en stor påse godis och ha
en andakt på kvällen efter ledarsamlingen. Att
få vara med på ledarsamlingen är en kul upplevelse, höra ledarnas fina samtal om barnen och

hur de ger varandra god respons, men också hur
de tar upp jobbiga saker. Det är föredömligt.
Fler traditioner som fortsätter i år är midsommarfirandet tillsammans med Nyby Vision och
Österledskyrkan liksom Enebylägret för barn
från årskurs tre och uppåt. En sommarkväll med
bland annat paddling är också inplanerad och i
september blir det samlingslördag för hela församlingen.
Lotta Holmberg är försiktigt optimistisk inför
Enebygårdens framtid.
– Att den används mer av oss är den stora grejen. Det är en lite försiktig nytändning. Man får
en del små hejarop och tack för senast.
Inte minst är hon glad över det yngre gäng
som känner sig hemma på Enebygården, där
många är ledare på dagkollo och Enebyläger.
– Många ägnar flera veckor av sommaren åt
Enebygården, så de kanske inte är där så mycket
på städdagar och Valborgsmässofirande. Men
det viktiga är att man blir lite peppad av varandra.
Marita Sköldberg
12
12

SMU:s anslagstavla
SMU:s anslagstavla
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Nya i församlingsstyrelsen
Gabriella Hammarin, nu 21 år gammal, kan
se tillbaka på fjorton år i Missionskyrkans
verksamheter, scout, Starka stämband och
Ungdomskören, dagkollo. Ledaruppgifterna
har varit många, inom scout, Ungdomsrådet,
Rockfesten.
– Det tog fjorton år att nå toppen, församlingsstyrelsen, skrattar Gabriella.
– Att basa för Rockfesten var en otrolig
skola, förklarar hon. Det är som att driva ett
företag med egen budget och 100 funktionärer,
som alla tar ansvar och kommer med bättre
idéer är jag själv. Jag gav ansvar och det blev
över förväntan.

Rezene Tesfazion lämnade hemlandet Eritrea som 28-åring och reste till Sverige. Han
hade fått en överraskande inbjudan att studera vid Betelinstitutet i Orsa och tvivlade
till en början på om denna inbjudan verkligen var seriös.
– Allt jag hade med mig var en väska med
kläder och några böcker, för övrigt ingenting
som jag kunde leva på, förklarar Rezene.
I huvudstaden Asmara hade Rezene arbetat
som hallåman vid radion, en utsatt position. Han
var aktiv i kyrkan och idrottsrörelsen.
– När vänner till mig arresterades för misstänkt delaktighet i gerillarörelsen, kände jag

Det är inte bara i Missionskyrkan som Gabriella engagerat sig. Som student på tekniska fakulteten siktar hon mot en ingenjörsexamen
med teknisk och samhällelig inriktning. Kombinationen leder till en mångsidighet där jag kan
göra nytta, förklarar hon. Studentföreningen och
V-Dala är två plattformar hon valt. Det finns
fler. Men den politiska arenan har hon undvikit.
– Under det första styrelsemötet lyssnade jag
mest, säger Gabriella. Jag är ung men har redan
erfarenhet från mycket här i kyrkan. Alla behövs och jag ger gärna vad jag kan. Och jag är
medlem i både SMU och församlingen. Hur
många är det?

marken gunga fastän min egen roll var mycket
diskret.
Efter svenskstudier i Uppsala och med en
masterexamen i socialantropologi ville Rezene
hjälpa eritreanska barn med deras språk och har
länge arbetat som hemspråkslärare.
– Till att börja med var siktet inställt på att
återvända till Eritrea, förklarar han, men så blev
det inte. Hemma hade jag varit politiskt aktiv
och sökte här i Sverige kontakt med de kristna
socialdemokraterna, där jag kände mig hemma.
Jag blev också medlem i Uppsala Missionsförsamling.
(forts. på nästa sida)
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Rezene nämner två personer som betytt
mycket för honom, Filip Wärnsberg och Ragnar
Asserhed, tidigare pastorer i vår församling.
Det politiska engagemanget förde Rezene till
den svenska riksdagen.
– Det var mera en slump, förklarar han ödmjukt. Jag råkade vara på rätt plats vid rätt
tidpunkt och hade stöd av Broderskapsrörelsen.
Så det är med stor erfarenhet från olika engagemang i vårt samhälle som Rezene Tesfazion
nu valts in i församlingsstyrelsen.
Hur uppfattade han då sitt första styrelsemöte?
– Jo, det var mycket intressant, säger Rezene.
Man hanterar många och stora frågor med bredd
och djup och det sker genom diskussion i sann
demokratisk anda. Missionskyrkan är min kyrka
och det är stort för mig. Jag hoppas och tror att
den här uppgiften passar mig.

Störstorden fortsätter

I serien Teologi och livsfrågor har vi under
våren ägnat oss åt temat Störstorden, ett uttryck
från Västerbottensförfattaren Torgny Lindgren.
Nu fortsätter vi med sju nya störstord, Jesus,
Frälsning, Församlingsmedlem, Andlighetens
ordning, Himmel och helvete, Evigt liv och
Mission.
Vi börjar måndag den 14 september med utgångspunkt i Jonas Gardells uppmärksammade
bok Om Jesus. Inledare blir då bibelforskaren
Olle Christoffersson, tidigare lektor vid Teologiska Högskolan, Stockholm.
Övriga samlingar presenteras mera utförligt
på hemsidan och i Salt & Peppar. Huvudansvariga för serien är Ulla Bardh, Per Duregård och
Lars Lindberg.
Samlingarna hålls varannan måndag kl.19.00
– 21.00. Välkommen att dela reflexioner, tro
och tankar. Terminsavgift 100 kr, enstaka samling 30 kr.
Lars Lindberg

Göran Almlöf

Sommartid – Vilotid –
Läs(ar)frid

Sommaröppet i Missionskyrkan

Litteraturserien Skönlitteratur och livsfrågor
startar måndagen den 7 september med Carl
Jonas Love Almqvists då mycket kontroversiella Det går an – tillika tema för Kulturnatten i
Missionskyrkan. För att ge våra cirkeldeltagare
god tid att läsa och begrunda vårt litteraturval
för första delen av hösten presenteras här de
böcker som är aktuella. Den fullständiga listan
kommer att finnas på hemsidan och i broschyren Salt & Peppar.
Jonathan Safran Foers Extremt högt och otroligt nära är en lekfull, varm, rörande och filosofisk roman om förlust och sorg – och om kärlek.
21.9
Efter den följer Jane Austins första roman,
Förnuft och känsla (1811): ”Jag skriver om
kärlek och pengar. Vad finns det annars att
skriva om?” 5.10
Skynda - Fynda – på sommarens auktioner, i
antikvariat och boklådor. De flesta av böckerna
finns i pocketupplaga. Väl mött i höst!

Under v. 25 – 27 är expeditionen öppen tis –
tors kl. 10 – 12. I övrigt hänvisas till telefonsvarare på ordinarie nummer till kyrkan 018-10 00
35, där upplysning ges om vem som är i tjänst
och hur man kommer i kontakt med
denne/denna.
Under v. 28 – 29 är expeditionen obemannad.
Ring 018-10 00 35 för upplysning via telefonsvarare om vem som har jour.
Under v. 30 – 32 är expeditionen öppen tis –
tors kl. 10 – 12. I övrigt hänvisas till telefonsvarare.

Semestrar

Ulla-Britt Andersson v. 26 – 29, 32; Per Duregård v. 27 – 31; Magnus Efverström v. 30 – 33;
Inger Eriksson v. 27 – 31; Birgitta Evebjörk
v. 27 – 31; Sanna-Maria Gerbrand tjänstgör på
dagkollo och Enebyläger; Anna-Lena Jarl v. 28
– 33; Annette Lindström v. 27 – 32; Margareta
Ljungdahl v. 26 – 30; Ulrika Svalfors v. 28 –
31; Birgitta Öberg; v. 26 – 31.

Anita Jonsson
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MISSIONSKYRKAN
S:t Olofsgatan 40, Uppsala
JUNI
7
11.00

10
19.30

11
13.00

13
16.00

14
11.00
17
19.30

SÖNDAG
Gudstjänst . Per Duregård. Helén och Göran
Almlöf, sång. Utgångskollekt till Gideoniterna.
ONSDAG
Kultursommar:
Nordisk lyriktrafik
Litteraturvetaren EvaBritta Ståhl berättar om
och läser nordiska dikter.
TORSDAG
De äldres dag. Nina
Blixt, Rut Larsson, Per
Duregård och Ulla-Britt
Andersson.
LÖRDAG
Pilgrimsvandring: ”De
fyra elementen” med
nattvardsandakt. Birgitta
Andersson, Per Duregård.
Start vid vägkorset efter
Balingsta, Eneby 3 km.
Enebygården är öppen
från kl 16.00. Servering
och möjlighet att grilla.
SÖNDAG
Gudstjänst med nattvard.
Ulrika Svalfors. Kyrkokören.
ONSDAG
Kultursommar:
Exotiska träd och buskar
i Universitetsparken
Med samling vid Geijersstatyn inbjuder botanikern Mattias Iwarsson till
en rundvandring med in-

20
11.00
21
24
19.30

28
11.00

ternationella inslag långt
mer än ni anar.
FREDAG
Midsommarafton
Se annonsering under
Enebygården!
LÖRDAG
Midsommardagen. Vi
hänvisar till gudstjänst i
Hammarskog.
SÖNDAG
Ingen gudstjänst i Missionskyrkan
ONSDAG
Kultursommar:
Amish – ett folk, en kultur, en kyrka
Pastor Yvonne Göranson
om att leva efter egna
regler och normer i ett
modernt USA.
SÖNDAG
Gudstjänst. Ulrika Svalfors. Bertil Teodorsson,
musik.

JULI
1
19.30

5
11.00
8
19.30

ONSDAG
Kultursommar:
Jag tror det när jag ser
det. Naturvetaren och
trollkarlen Per-Johan
Råsmark med en föreställning om tankens
makt och våra sinnens
otillförlitlighet.
SÖNDAG
Gudstjänst med nattvard.
Ulrika Svalfors. Gunnel
Fagius, orgel.
ONSDAG
Kultursommar:
Pingst i apartheidens
Sydafrika
Kulturantropologen
Kristina Helgesson om
kyrkor i förändring;
några reflektioner från
fältarbete i Durban.

16
16

12
11.00
15
19.30

19
11.00
22
19.30

26
11.00
29
19.30

SÖNDAG
Gudstjänst
ONSDAG
Kultursommar:
Vad vågar man äta –
egentligen?
Goda råd och varningar
av Åsa Brugård Konde,
nutritionist vid Livsmedelsverket.
SÖNDAG
Gudstjänst. Per-Johan
Råsmark, Helén och
Göran Almlöf.
ONSDAG
Kultursommar:
Lyriskt-musikaliskt
strövtåg med poeten
Lena Köster & sångaren
Carl-Göran Bergman på
vandring i ord och toner.
SÖNDAG
Gudstjänst. Ulla-Britt
Andersson, Marita
Sköldberg.
ONSDAG
Kultursommar:
Växter på åsen och i
Sunnerstagropen
En guidad tur med botanikern Mats Thulin med
start vid parkeringen
intill gropen.
Åk gärna kollektivt med
buss nr 20 från Centralstationen 19.00.

AUGUSTI
2
11.00
5
19.30

SÖNDAG
Gudstjänst med nattvard.
Per Duregård.
ONSDAG
Kultursommar:
Världsarv – långt borta
och nära
Fotografen Göran Almlöf
berättar i ord och bild
från besök på plats.

9
11.00
12
19.30

16
11.00
19
19.30

22
16.00

23
11.00
26
19.30

30
11.00

SÖNDAG
Gudstjänst på Enebygården. Per Duregård.
ONSDAG
Kultursommar:
Vad händer på NybyVision? Verksamhetschef
Bertil Åhman om ett
mångfasetterat, multikulturellt och mångårigt
arbetslivsprojekt.
SÖNDAG
Gudstjänst.
Ulrika Svalfors.
ONSDAG
Kultursommar:
Nästa år i Jerusalem
Samhällsdebattören Bernt
Jonsson berättar om sionismens många ansikten.
LÖRDAG
Pilgrimsvandring:”Träd
och frukt” med nattvardsandakt. Birgitta Andersson, Per Duregård.
Samlingsplats se senare
anslag närmare i tiden.
Enebygården är öppen
från kl 16.00. Servering
och möjlighet att grilla.
SÖNDAG
Gudstjänst. Per Duregård.
ONSDAG
Kultursommar:
Sommaren i sin bästa
skrud. Samling vid Missionskyrkan för samåkning till en blomstrande
äng under ledning av floristen och diakonen
Anna-Lena Jarl. Oömma
kläder rekommenderas.
SÖNDAG
Gudstjänst.
Ulrika Svalfors

FLOTTSUND
Granebergsvägen 6, Uppsala
JUNI
7
18.00

14
18.00

28
18.00

ENEBYGÅRDEN
Västeråker, Dalby
JUNI

SÖNDAG
Musik i sommarkväll:
…något bortom bergen…
– Dan Andersson i ord
och ton.
Göran Almlöf, sång,
Bertil Teodorsson, gitarr.
SÖNDAG
Musik i sommarkväll:
Tack för musiken.
Geurtsens, Teodorssons
och Leif Österlund.
SÖNDAG
Musik i sommarkväll:
Folkmusik på fiol och
nyckelharpa.
Erika Lindgren och
Cecilia Österholm.

6-7
15.00
13
16.00

19
14.00

AUGUSTI
9
18.00

16
18.00
23
18.00

SÖNDAG
Musik i sommarkväll:
Systra mi
– Folkmusik, jazz, pop
och lite brasilianskt.
Elsa och Matilda
Bådagård.
SÖNDAG
Musik i sommarkväll:
Jazz i sommarkvällen.
Sextett 60.
SÖNDAG
Musik i sommarkväll:
Ord och toner från den
nordiska myllan. Gunnel
Fagius, piano, Jan Fagius,
flöjt, Björn Ringström,
baryton, Gunnar Wassén,
presentation.

17
17

29 – 5
juli

LÖRDAG
Sommarfest med gudstjänst. Övernattning
LÖRDAG
Pilgrimsvandring: ”De
fyra elementen” med
nattvardsandakt. Birgitta
Andersson, Per Duregård.
Start vid vägkorset efter
Balingsta, Eneby 3 km.
Enebygården är öppen
från kl 16.00. Enkel servering och möjlighet att
grilla.
MIDSOMMARAFTON
Midsommarfirande för
alla åldrar, gemensamt
för NybyVision, Österledskyrkan och Uppsala
Missionskyrka
FIXARVECKA
Anmälan till Lotta
Holmberg, tel. 69 26 01

JULI
18
16.00
20 – 1
aug

LÖRDAG
Sommarkväll
Gården öppen för lek och
grillning
Öppen gård
Boka i förväg hos Lotta
Holmberg, tel 0702663148, 018-692901
eller under v. 30, 31 hos
Ulla-Britt Andersson,
diakon. Nycklar hämtas
hos Ulla Britt i
Missionskyrkan under
exp. tid.

25
16.00

LÖRDAG
Sommarkväll: Paddla
kanot och baka i det fria!

Redaktörens ruta
Välkommen till ett Månadsblad,
öppet mot sommaren och naturens
överflödande liv. Mycket liv leker
ute på Enebygården med kollo
och läger för unga naturälskare.
Men det övriga programmet är
öppet för alla. Musik i Flottsund
och sommarens kulturkvällar är
delar av detta överflöd med ett
rikt och varierande innehåll. Ta
vara på allt detta!
Som vanligt påminner vi om att
även i den bästa av världar kan det
bli ändringar och tillägg i
programmet. Läs på hemsidan
www.uppsalamissionskyrka.se så
kommer du rätt!
Den som glömt att skicka in sin
prenumerationsavgift på 100:- gör
detta bäst på bankgiro 802-2253.
Ange Månadsbladet på talongen!

AUGUSTI
9
11.00
22
16.00

SÖNDAG
Ekumenisk gudstjänst
med Balingsta församling. Per Duregård.
LÖRDAG
Pilgrimsvandring:
”Träd och frukt” med
nattvardsandakt. Birgitta
Andersson, Per Duregård.
Samlingsplats se senare
anslag närmare i tiden.
Enebygården är öppen
från kl 16.00. Servering
och möjlighet att grilla.

Årets konfirmander
Missionskyrkans konfirmander på utflykt till
Folhammars raukfält
under lägerveckan på
Gotland.
I översta raden: John
Zettergren, Philip
Hellström, Markus
Wingh, Elias Elmqvist.
I mellersta raden:
Magnus Berg, AnnaLena Jarl, ungdomsdiakon, Eric Wallin Olofsson.
Längst ner:
Carl Boström.
Foto: Daniel Johansson
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Missionskyrkan, expedition 10 00 35
Missionskyrkan, köket
10 00 84
Mobiltel
0708-33 97 73
Sommarhemmet Eneby
39 91 41
Församlingens plusgiro
27 96 86-0
bankgiro
802-2253
SMU
plusgiro
11 93 03-6
NybyVision
56 07 30
Gimogatan 2 752 28 Uppsala
www.nybyvision.se
Diakonicentrum
Café Genomfarten

15 08 60
13 08 60

Församlingens och SMU:s informationssida på Internet:
www.uppsalamissionskyrka.se
Församlingens e-postadress:
info@uppsalamissionskyrka.se
Församlingens pastorer och
diakoner har tystnadsplikt och står
till förfogande för samtal.
pastor, församlingsföreståndare
PER DUREGÅRD
tel 10 00 66 (även mobil)
SMS: 070-3894407
per.duregard@skutan.smf.se
pastor
ULRIKA SVALFORS
tel 10 00 81
ulrika.svalfors@skutan.smf.se
diakon
ULLA-BRITT ANDERSSON
tel 10 00 36
ulla-britt.andersson@skutan.smf.se
ungdomsdiakon
ANNA-LENA JARL
tel 10 00 38
anna-lena.jarl@skutan.smf.se

församlingsmusiker
MARGARETA LJUNGDAHL
tel 10 00 37, 08-592 55 160
margareta.ljungdahl@skutan.smf.se
ekonomi- och hyresansvarig
BIRGITTA EVEBJÖRK
tel 10 00 06
birgitta.evebjork@skutan.smf.se
församlingens ordförande
INGER RATHSMAN
tel. 52 12 39
övriga styrelseledamöter
Åsa Brugård Konde, tel. 25 47 74
Anders Gustafsson, tel. 14 58 37
Gabriella Hammarin,
tel. 070-592 18 33
Bertil Högberg, tel. 10 20 25
Bernt Jonsson, tel. 26 10 29
Per Johan Råsmark, tel. 12 65 81
Marita Sköldberg, tel. 38 70 80
Kristina Stenson, tel. 23 06 54
Eva Strömberg, tel. 55 47 70
Rezene Tesfazion, tel. 22 16 37
SMU:s ordförande
PETRUS STENSON
tel 23 06 54
vaktmästare
MAGNUS EFVERSTRÖM
tel 10 00 82
magnus.efverstrom@skutan.eu
kafé- och konferensansvarig
ANNETTE LINDSTRÖM
tel 10 00 83, 10 00 84 (köket)
annette.lindstrom@skutan.eu
kafé- och konferensassistenter
INGER ERIKSSON
BIRGITTA ÖBERG

kriminalvårdspastor
KJELL CARLES
tel 073-15 33 490
sjukhuspastor
RUT LARSSON
tel 55 27 74
studentpastor
ANETTE BRANDT
Exp: Universitetskyrkan
Övre Slottsgatan 7, Uppsala
tel 18 73 11

Bildmateral: Magnus Efverström s.
1, 10, 11; Marita Sköldberg s. 10,
12; Universitetskyrkan s. 6; Göran
Almlöf, övriga bilder.
Månadsbladet nr 3/09 utkommer
vecka 35, 2009. Manusstopp måndag 17 augusti kl 19.
Prenumerationsavgift: 100 kr för år
2009, inbetalas till bankgiro 8022253. Skriv ”Månadsbladet” på
inbetalningskortet.
Redaktionen tar emot anmälan om
nya prenumeranter på
e-postadress:
redaktionen
@uppsalamissionskyrka.se
Redaktionen: Göran Almlöf (ansvarig utgivare), Vivi-Anne och Bertil
Jakobsson och Ored Oredsson.
Redaktionen förbehåller sig rätten
att redigera och välja bland insänt
material samt att lägga ut detta
material på församlingens hemsida.

ungdomsledare
SANNA-MARIA GERBRAND
tel 10 00 85, 073-37 07 032
sanna-maria.gerbrand@skutan.eu
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POSTTIDNING B03
Fel adress?
Kontakta Missionskyrkans
expedition!
POSTTIDNING
B03
Fel adress?
Kontakta Missionskyrkans expedition!
Begränsad eftersändning
vid definitiv eftersändning återsänds
Begränsad
försändelseneftersändning
med nya adressen på
vid definitiv
eftersändning
återsänds
baksidan
(ej adressidan)
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

Kultursommar 2009
Kultursommar
2009
Uppsala är en sommarstad av grönska, vila, vatten, eftertanke, stillhet och samtidigt av liv,

rörelse
kraft. Varje onsdagskväll
19.30vatten,
hela sommaren
gästande
Uppsala
äroch
en sommarstad
av grönska, vila,
eftertanke,bjuder
stillhetMissionskyrkan
och samtidigt av
liv,
turister
och
hemmavarande
uppsalabor
på
ett
stimulerande
kulturprogram
i
de
mest
rörelse och kraft. Varje onsdagskväll 19.30 hela sommaren bjuder Missionskyrkan gästandeskiftandeoch
ämnen.
turister
hemmavarande uppsalabor på ett stimulerande kulturprogram i de mest skiftande ämnen.
22.7 Lyriskt-musikaliskt strövtåg
10.6 Nordisk lyriktrafik
Lena Köster & sångaren
Litteraturvetaren
Eva-Britta
Ståhl
berättar
om
22.7Poeten
Lyriskt-musikaliskt
strövtåg Carl-Göran
10.6 Nordisk lyriktrafik
Bergman
på vandring
i ord och
toner.
och läser nordiska
dikter.Ståhl berättar om
Poeten
Lena Köster
& sångaren
Carl-Göran
Litteraturvetaren
Eva-Britta
Bergman på vandring i ord och toner.
och läser nordiska dikter.
29.7 Växter på åsen och i Sunnerstagropen
17.6 Exotiska träd och buskar i Universitetsguidadpåturåsen
medoch
botanikern
Mats Thulin och
29.7En
Växter
i Sunnerstagropen
17.6parken
Exotiska träd och buskar i Universitetsmed
start
vid
parkeringen
intill
Med
samling
vid
Geijersstatyn
inbjuder
botaEn guidad tur med botanikern Matsgropen.
Thulin och
parken
gärna
med
buss
nr 20; från Cennikern
Mattias
Iwarsson
till
en
rundvandring
medÅk
start
vid kollektivt
parkeringen
intill
gropen.
Med samling vid Geijersstatyn inbjuder botatralstationen
19.00.
medMattias
internationella
mer än ni anar. Åk gärna
kollektivt
med buss nr 20; från Cennikern
Iwarssoninslag
till enlångt
rundvandring
tralstationen 19.00.
med internationella inslag långt mer än ni anar.
5.8 Världsarv – långt borta och nära
24.6 Amish – ett folk, en kultur, en kyrka
berättar
Pastor
Yvonne
Göranson
om
att
leva
efter
egna
5.8 Fotografen
Världsarv –Göran
långtAlmlöf
borta och
närai ord och bild
24.6 Amish – ett folk, en kultur, en kyrka
från besök
på plats.
regler
och normer
i ettom
modernt
Fotografen
Göran
Almlöf berättar i ord och bild
Pastor
Yvonne
Göranson
att levaUSA.
efter egna
från besök på plats.
regler och normer i ett modernt USA.
12.8 Vad händer på NybyVision?
1.7 Jag tror det när jag ser det.
Bertil Åhman om ett mångfaoch jag
trollkarlen
Vad händer på NybyVision?
1.7 Naturvetaren
Jag tror det när
ser det.Per-Johan Råsmark12.8Verksamhetschef
setterat,
multikulturellt
och mångårigt
arbetsmed
en
föreställning
om
tankens
makt
och
våra
om ett mångfaNaturvetaren och trollkarlen Per-Johan Råsmark Verksamhetschef Bertil Åhman
livsprojekt.
sinnens
otillförlitlighet.
setterat, multikulturellt och mångårigt arbetsmed en föreställning om tankens makt och våra
livsprojekt.
sinnens otillförlitlighet.
19.8 Nästa år i Jerusalem
8.7 Pingst i apartheidens Sydafrika
Bernt Jonsson berättar om
Kulturantropologen
Kristina
Helgesson
om
19.8Samhällsdebattören
Nästa år i Jerusalem
8.7 Pingst i apartheidens Sydafrika
sionismens
många
ansikten.
kyrkor
i
förändring;
några
reflektioner
från
Samhällsdebattören Bernt Jonsson berättar om
Kulturantropologen Kristina Helgesson om
fältarbete
i Durban.
sionismens många ansikten.
kyrkor
i förändring;
några reflektioner från
26.8 Sommaren i sin bästa skrud
fältarbete i Durban.
Samling
vid Missionskyrkan
för samåkning till
15.7 Vad vågar man äta – egentligen?
26.8 Sommaren
i sin bästa skrud
en blomstrande
äng underför
ledning
av floristen
ochman
varningar
av Åsa Brugård Konde, Samling
vid Missionskyrkan
samåkning
till
15.7Goda
Vad råd
vågar
äta – egentligen?
och
diakonen
Anna-Lena
Jarl.
Oömma
kläder
nutritionist
vid
Livsmedelsverket.
en blomstrande äng under ledning av floristen
Goda råd och varningar av Åsa Brugård Konde,
och rekommenderas.
diakonen Anna-Lena Jarl. Oömma kläder
nutritionist vid Livsmedelsverket.
rekommenderas.
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