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Förunderligt
och märkligt –
omöjligt att
förstå

När julen kommer påminns vi om vad som hände i stallet i Betlehem
för över 2000 år sedan. Våra idylliska krubbor med vackra små figurer
visar inte mycket av armodet, smutsen och stanken som kännetecknade
närmiljön när Jesus kom till världen. Vilken omvälvande upplevelse för
Maria och Josef!
Ett barns födelse är bland det mäktigaste man kan få vara med om; den
här gången var födelsestunden förknippad med flera märkliga händelser
och fler skulle det bli. Snart skulle herdarna komma för att hylla barnet
och berätta om sina sällsamma upplevelser.
Vi kan också tänka på vad som hände senare. Den lilla familjen var
tvungen att bryta upp och under en period leva som flyktingar i Afrika.
Det väcker många frågor: Hur var flyktingmottagandet? Vilket boende
erbjöds de? Hur överlevde de?
Från min ungdom minns jag ett bibelstudium när vi fick frågan vilket
som var det största undret genom tiderna. Jag minns händelsen därför att
mitt svar ”skapelsen” inte var det rätta. Ledaren menade, och motiverade
väl sin ståndpunkt, att inkarnationen var det i särklass största undret.
Krubban vill påminna oss om att Gud blev en liten pojke, som sedan
växte upp. Ett bibelstudium mynnar ofta ut i frågan: Vad innebär det här
för oss idag? Krubban kan få oss att reflektera över vad händelsen i
Betlehem har betytt och bör få betyda i våra liv och i hela vårt samhälle.
Inför den utmaningen är det lätt att väja för båda aspekterna; den
personliga frågan känns alltför personlig och samhällsfrågorna alltför
komplicerade och omöjliga att påverka.
”... och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader,
Fridsfurste.” (Jesaja 9:6, 1917 års översättning)
Bertil Åhman
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Utan för att du behöver den.
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Alla barn
inte välkomna.
är att
det,i denna
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samhörighet
Att levaförnyas
med den
insikten
–
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ditt livsmod, fylls dina energidepåer, välkomnar vår frälsare och räddare – det är
andlig mognad.
se och agera när barn far illa, det är att inkarnera evangeliet på nytt. Det är att se
styrks dinAtt
självtillit.
Kristus i varje människa. Det kräver i sin tur både vishet och mod. Låt oss därför, så långt det
kommer
an på oss, gjuta mod i varandra genom att lita på varandras förmågor så att vi vågar öppna
Gudstjänst.
våra hjärtan
förpåfler.
Smaka
ordet.
Hur smakar det i din mun?
Må Gud, vår kärlek och vårt hopp, välsigna juletid för alla och envar av oss.
Så att vi orkar se och älska de kämpande blivande föräldrarna
och de ensamma barnen. Också.
Per Duregård

Ulrika Svalfors
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Himmelskt jordnära
och sammanhang som måste ligga som grund
och i det kan alla känslor rymmas. Utan den
kopplingen tappar jag lätt förtroendet för hur
man som kyrka förvaltar sitt uppdrag.
Nu är det juletid. Det ljus och den värme som
når oss i julens budskap är en lisa för själen
efter höstens obarmhärtiga mörker. Allt kretsar
kring det lilla barnet som kommer till oss med
nyfött hopp och kärlekens evangelium som
utmanar oss alla. Vad gör jag för att förmedla
det budskapet vidare? På vilket sätt är jag med
och skapar vår tillvaro? Är jag en kom-igen-vifixar-det-skapare, en det-ordnar-sig-nog-ändåSe Gud?! Alltihop har kanske en ganska
utan mig-skapare, vi-gör-ju-så gott-vi-kanjordnära förklaring. Man ser nämligen Uppsala
skapare, det-kommer-ändå-aldrig-att-gå-skamissionskyrka från vårt sovrumsfönster. Eller
pare eller kanske kom-så-ser-vi-på-Gudsåg barnen någonting mer?
skapare?
Hur som helst är det en bra tanke – ser jag
Jag tittar ut genom fönstret och ser på kyrkan
Gud när jag tittar på Missionskyrkan? Jag vet
och frågar mig: an man se Gud och är det vikinte, men jag är glad att min dotter tänker så.
Att förnimma Gud när jag går i kyrkan, går på tigt? Jag vet faktiskt inte. Mina tankar vandrar
vidare till den aronitiska välsignelsen. Jag tängudstjänst, när jag förbereder en
ker på orden om hur Herren låter sitt ansikte
frölekseftermiddag, tänder ljus med barnen i
lysa över oss och ger oss sin nåd och sin frid.
kyrkan, när jag ställer i ordning inför
Gud ser på oss och i Guds blick finner jag
söndagssoppan, eller när jag hamnar i ett samtal
mening, sammanhang och en avbild av det
på kyrkkaffet – det är en längtan som ligger
kanske vi också kan ge varandra. Så som när en
djupt i mig. Min drivkraft för engagemang i
storasyster ser sin lillasyster och visar på något
kyrkan är sällan pliktkänsla, inte heller lust. För
större, är det ibland en uppgift som kräver både
mig är det i första hand upplevelsen av mening
styrka och balans av oss.
Paradoxalt nog får vi vila i tilliten
Egentligen äro
att det istället för vår egen bristande
ork och förmåga snarare handlar om
vi väl barn
svaghet, ödmjukhet och mod att låta
allesammans.
sig bli buren av den Gud som redan
vägleder och bär.
– Lägg ner henne försiktigt! ropar jag.
Storasyster, 3,5 år, balanserar högt där uppe i
den mjuka dubbelsängen med sin två månader
gamla lilla lillasyster i famnen. Hon har hållit
henne högt upp mot fönstret för att hon ska se ut
ordentligt.
– Jaja, mamma.
– Men lilla gumman, du får ju inte lyfta lillan
om inte jag eller pappa är med.
– Men mamma, jag ville ju bara att hon
skulle se Gud!

Kristina Wasserman
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Tack och välkommen!

Dags att fundera…

Tack, Birgitta Evebjörk, för dina fyra år som
ansvarig för den viktiga uthyrningsverksamheten,
vilken bland annat innefattar en omfattande
konferensverksamhet. Under din tid har den
utvecklats till en mycket mer professionell
verksamhet. Du har också ansvarat för all annan
uthyrning, för ekonomihantering och personaladministration. Med stor omsorg och insikt har
du rett ut och lagt upp rutiner för en lång rad
ärenden. Vi tackar dig och hoppas att du lite mer
kommer att känna dig som ”vanlig” församlingsmedlem utan ett ständigt ansvar.

på arbetsuppgifter och uppdrag i Missionskyrkan
nästa år. Inför årsmötet vill valberedningen –
Birgitta Renöfält, Christina Lindberg och Peder
Granath – gärna veta om du är beredd att gå in i
en arbetsuppgift, byta uppgift eller avsäga dig ett
uppdrag.
Har du förslag på någon som borde tillfrågas är
vi tacksamma för tips om det. Hör av dig personligen till någon av oss eller per e-post till
christina.lindberg1@comhem.se .

Ny gemenskap i Öppet hus

Välkommen,
Ann-Louice Norqvist!
Du började din anställning som intendent den
15 oktober och har ett
övergripande ansvar för
samordning av kafé och
konferensverksamheten,
konferensbokning,
ekonomihantering och
personaladministration. Du kommer med bred
erfarenhet från IT-bransch, offentlig förvaltning
och ideell organisation. Du har erfarenhet av
ledarskap, kundkontakter och utveckling av
administrativa rutiner. Vi ser vi fram mot
samarbetet med dig.
För styrelsen
Inger Rathsmann

Början av 70-talet. Julfirande – inte med familjen
utan med samhällets ”olycksbarn”. Det var
julmat, julsång och julstämning men annorlunda.
Julen med Ny Gemenskap gav en extra
dimension, som kändes meningsfylld.
Ann-Britt Holmberg från Diakonirådet har
varit med ända från starten för 35 år sedan.
– Nu heter det Öppet Hus, men grundtanken är
densamma. Det finns ett behov av mötesplatser
där man kan känna gemenskap. Församlingens
uppgift är att finnas till för alla. Nu får
församlingen julgäster – från annandag jul t.o.m.
nyårsafton. Tiden är 18 – 21; för nyårsafton 15 –
18 då vi avslutar med nyårsbön.
När man har gäster hör det till att värden är
med. Många som kommer till Öppet Hus är
ensamma av olika anledningar. Kvällarna fyller
ett stort behov. Om du inte kan vara med i någon
arbetsgrupp – kom ändå! Viktigast är att ge sig
tid med gästerna. Tag med dina julgäster, barn
och barnbarn och ät kvällsmat i Tovensalen!
För varje kväll finns en ansvarig grupp, som
sköter det praktiska. Några håller i programmet –
sjunger, spelar, visar kanske bilder, ordnar
frågesport – innehållet varierar. Sedan brukar vi
avsluta med en kort aftonbön.

Kallelse till årsmöte

Välkommen att delta i Uppsala Missionsförsamlings årsmöte som äger rum lördagen den 13
mars 2010 kl 14.00.
Årsmötet är ett viktigt tillfälle att ta del av vad
om hänt under år 2008 och att delta i planeringen
av den fortsatta verksamheten.
Årsmöteshandlingar finns att hämta i Missionskyrkan under två veckor före årsmötet.
Kompletterande utdelning sker via kretsföreståndarna. Du kan också ringa kyrkvärden, tel. 10
00 35, för att få handlingarna hemsända.

Vill du hjälpa till?
Teckna dig på listan i receptionen eller ring AnnBritt Holmberg, 018-25 52 64 eller 0708-25 52
64. Du kan också ta kontakt med vår diakon UllaBritt Andersson, 018-10 00 36.
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Alla är vi människobarn
mamma bara för att man inte klarar av att leva
upp till sina egna krav.
– Du får inte nobelpriset bara för att du inte
tar någon bedövning, kan vi ibland tänka.
För 30 år sedan bestämde personalen mycket
mer än vad som nu är fallet. Nu vill kvinnor
som ska föda i allmänhet bestämma själva och
personalen tar hänsyn till deras önskemål.
– Vi jobbar för att inte skilja mor och barn
från varandra och uppmuntrar mamman att ha
det nyfödda barnet hud mot hud. Det befrämjar
bådas hälsa, säger Kristina. Om mamman av
något skäl inte kan ha barnet hos sig får den
som är med vid förlossningen ta barnet innanför
tröjan.
Även att amma är viktigt och i u-länder oftast
helt livsnödvändigt. Mjölkersättning är dyrt
och eftersom tillgången på rent vatten för att
späda ut pulvret ofta saknas, innebär det fara för
barnens hälsa.
I länder som Sverige och andra länder med
hög levnadsstandard är spädbarnsdödligheten
mycket låg och risken för att en kvinna avlider
vid en förlossning är ännu lägre. Mindre än tio
kvinnor per år dör i vårt land vid barnafödande.
Trots det finns det ändå många som är rädda för
att föda. Vissa kvinnor har brist på tillit till sin
egen fysiska och psykiska förmåga. Andra kan
vara rädda för sprutor, trots att de kanske är
tatuerade eller piercade.
Alla barn är naturligtvis utlämnade till och
helt beroende av sina föräldrar. Det är därför av
stor vikt att samhället kan vara behjälpligt efter
hemkomsten från BB.
– I Uppsala är vi faktiskt bäst i landet på
uppföljning av nyfödda, säger Kristina. Här gör
”BB på väg” hembesök första veckan. Därefter
går ansvaret över på vårdcentralerna. Då är det
viktigt att personalen är så tillgänglig som
möjligt för besök och telefonförfrågningar, men
också för hembesök.

Ett människobarn föds. Det är en upplevelse
som Kristina Stenson får vara med om varje
dag på sitt arbete. Hon har arbetat som
barnmorska i 31 år och tycker fortfarande
att det varje gång är som ett drama i vilket
hon är delaktig.
– Det blir korta intensiva möten men det är ett
privilegium att få vara med och dela förlossningsupplevelsen, säger Kristina. Jag får lyssna,
ge smärtlindring när det behövs och lotsa
mamman igenom processen. Men det är viktigt
att mamman känner att det är hon som gör jobbet. Om hon upplever förlossningen som övervägande positiv tar hon lättare till sig barnet,
och det har betydelse för barnets fortsatta utveckling, berättar Kristina.
Hon konstaterar även att vi föds och lever
under olika förutsättningar. De flesta barn är
mycket efterlängtade och ses som ett under. Det
finns dock barn som är oönskade. Det märks
ofta på mammans beteende. Barnen läggs åt
sidan i både fysiskt och psykiskt avseende.
– Jag kan skapa mig en bild av hur det blir för
dessa barn, säger Kristina. Förhoppningsvis är
det någon annan, t.ex. mor- eller farföräldrar
eller någon annan i närheten, som ser barnet.
Familjekonstellationen kan också se så olika
ut mot förr. Det är inte ovanligt med t.ex. två
mammor eller en ensam mamma. Papporna är
numera oftast närvarande vid förlossningen.
Andra som kan vara närvarande är en släkting
eller vän. Nästan ingen kvinna kommer ensam.
Förberedelser och risker
– Kvinnorna är olika förberedda inför förlossningen, konstaterar Kristina. Somliga är så gott
som helt oförberedda, medan andra har mycket
tydliga bilder av hur man vill ha det och vilka
krav man ställer på sig själv.
Ibland får personalen hjälpa kvinnorna genom
att förklara att man inte blir någon dålig
6
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Josefs roll
I slutet av vårt samtal kommer vi in på Josef
och Maria. Vi börjar fundera på pappans roll. I
det dåtida Palestina betraktades Josef säkert
som Jesu pappa. Han och Maria var de enda
som var närvarande vid födseln. Kanske han var
den som klippte navelsträngen? Hur det än var,
visst måste han ha haft många funderingar om
sin papparoll, även om han och Maria i glädje
och med kärlek tog emot sitt barn.
– Jag önskar verkligen att alla barn skulle
mötas med glädje och förundran och ses som ett
underverk. Alla är vi människobarn oavsett
ålder och var vi bor i världen, avslutar Kristina.

Kvinnors villkor i u-länder
Kristina funderar några ögonblick och återkommer till att vi föds och lever under så olika
förutsättningar. Inte minst är kvinnors villkor
olika i olika delar av världen. I vissa länder
söder om Sahara dör omkring 10 % av alla
kvinnor i samband med graviditet och förlossning. I de delar av världen där fattigdomen är
utbredd är det bokstavligt talat livsfarligt att
föda barn. Ungefär 1600 kvinnor dör varje dygn
världen över vid barnafödande. För att förstå
detta kan man säga att det är som om en jumbojet med 400 passagerare skulle störta var
sjätte timma. Skulle världen stillatigande åse
något sådant och bara låta så många människoliv gå till spillo? Svaret blir ett självklart nej.
Samtidigt kvarstår det faktum att alldeles för
många mammor dör i samband med att de föder
barn.

Vivi-Anne och Bertil Jakobsson
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Berättelsen om Axel och Hanna
ligheten även för ensamstående. Hanna valde att
åka till Köpenhamn. Första kontakten tog hon i
början på 2008, och i november, efter fyra
Danmarksresor, blev hon äntligen gravid.
– En adoption kostar uppåt 200 000. Jag hade
sparat pengar till det, så för mig var han billig,
kommenterar hon skrattande frågan om Axel
inte blev ett dyrt barn.
Hanna kunde välja en hel mängd saker om sitt
barns far, såsom hårfärg, yrke och längd, men
hon överlät åt kliniken att välja ut någon som
var någorlunda lik henne själv. Vem spermadonatorn är har hon ingen aning om, och har heller
inte rätt att få veta. Men det har däremot Axel.
Om han vill.
– Man kan välja mellan en anonym eller en
öppen donator, och jag valde en öppen. Axel
kan få veta vem det är när han har fyllt 18, och
har rätt att få träffa honom en gång. Jag har i
alla fall gett honom en chans att få veta.

Den 1 augusti i år föddes Axel, ett mycket efterlängtat barn, som hans mamma har kämpat hårt för att få. För Hanna Vegerfors har
inte hamnat i olycka. Det är hon mycket
öppen med.
– Det är fantastiskt att man kan älska någon så
fort, utbrister Hanna Vegerfors när vi träffas i
lägenheten i Luthagen, där hon bor tillsammans
med sin lille son.
Samtidigt medger hon utan omsvep att intensiteten och bundenheten under spädbarnstiden
varit jobbigare än hon hade trott. Och hennes
syn på barn och föräldraskap har redan förändrats en del.
– Man kanske får backa lite på alla förskolenormer som man haft. Jag kanske blir lite mjukare, säger Hanna som jobbat som förskollärare i
många år.
Lång längtan
Hanna har alltid älskat barn, och hon säger att
hon har planerat för att få barn sedan hon var
barn själv.
– Jag var tidigt inne på att om jag inte träffade någon man att dela livet med skulle jag
adoptera ett barn.
Åren gick och hon träffade inte Någon.
– Kanske har jag varit för feg, funderar hon.
Men när det gäller längtan efter ett barn har
hon lagt fegheten åt sidan. Innan hon fyllde 30
ställde hon sig i adoptionskö, men sedan flera
länder skärpt kraven på adoptivföräldrar stod
kön stilla.
Långt tidigare hade Hanna sett ett reportage
om spermadonationer på tv, men inte tänkt att
det var något för henne.
– Då tyckte jag inte att man ska skapa faderlösa barn, säger hon.
Men sedan, när inget hände i adoptionskön,
blev längtan efter barnet allt större.

Vill få fler barn
Hanna hade mycket hellre velat ha en pappa till
sitt barn, och hon hoppas fortfarande på det.
– Jag vill gärna ha någon att dela livet med,
och jag vill gärna att Axel ska få en pappa
också. Om jag träffar någon kanske den lättare
kan bli en fadersgestalt, när det inte finns någon
annan pappa.
Men skulle Någon inte dyka upp de närmaste
åren heller har hon en reservplan. För hon vill
absolut att Axel ska få ett syskon.
– Och då blir det samma pappa. Man kan
nämligen lägga undan spermier, och det har jag
gjort. Då skulle de bli helsyskon.
– Men det är bara en backup, lägger hon
snabbt till.
Stöd från församlingen
Hanna har en stor familj, som står henne nära.
Annars kanske hon inte hade gjort det här, säger
hon. I början bodde hon och Axel hos hennes
föräldrar, Gunnar och Lisa. Och hon ser sin
pappa och sina svågrar som viktiga manliga
förebilder för Axel.

Reste till Danmark
I Sverige är det bara par som kan få spermadonationer, men i flera andra länder finns möj8
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Dop i församlingens mitt
Den andra advent kommer Axel att döpas i
gudstjänsten i Missionskyrkan.
– Det känns rätt att det blir så. Jag vill att hela
församlingen är med.
Hanna är själv döpt som barn och tycker att
det är ett naturligt steg att också Axel blir det.
– Jag tycker att det är skönt att han blir döpt
som barn, så får han ändå välja senare om han
vill vara med i församlingen.
Hanna har hela tiden
varit öppen med vad
hon har gjort. Även om
hon själv inte har fått
särskilt många frågor
om hur hon blev
gravid tror hon att
många ändå vet.
Hennes föräldrar har
nog fått en del frågor,
och ryktet har gått.
Och det tycker Hanna
bara är bra.
– Folk ska inte tro
att jag har råkat i
olycka eller att det är
synd om mig. Axel är
ett mycket efterlängtat
barn.
Det finns till och
med ensamstående
kvinnor som sagt att de
önskar att den
möjligheten hade
funnits när de var
yngre.

Det stora kontaktnätet i Missionskyrkan är
också viktigt. Hannas bild av församlingen har
blivit ännu mer positiv sedan hon blev gravid.
– Jag var jätterädd för vad folk skulle tro. Jag
tänkte att jag inte kommer att våga gå till kyrkan när jag är gravid. Men jag har fått mycket
stöd. Det känns så accepterat och det är skönt.
De som jag trodde skulle slå bakut mest är de
som jag fått mest positiva reaktioner från.

Starkare och
modigare
Kampen för Axel har
gjort Hanna lite starkare, tror hon, lite
modigare.
– Jag vågar gå ut
med vad jag har gjort
och stå för det.
Text och foto: Marita
Sköldberg
9
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Mänsklig värme på svensk
arbetsmarknad
NybyVisions lokaler, medan den tredje hålls
hemma hos mentorn.
– Vill man fortsätta att engagera sig efter de
här tre mötena så finns det möjlighet till det,
berättar Bertil Åhman.
Projekt Utsikten innehåller mycket mer förutom mentorerna. Deltagarna får bland annat
hjälp att detaljerat skriva ner sina arbetslivserfarenheter från hemlandet och Sverige i en så
kallad ”meritportfölj”. Det anordnas också kurser i ”yrkessvenska” som har inriktningarna
vård respektive kök och restaurang, information
om hur man söker jobb och kurser i hur det
svenska samhället är uppbyggt och fungerar.

En annons för NybyVisions nya Projekt Utsikten skulle kunna lyda: NybyVision söker
100 personer med invandrarbakgrund som levt
med försörjningsstöd under en längre tid.
Dessa hundra personer ska föras närmare
den svenska arbetsmarknaden.
– En massiv insats mot denna målgrupp. Så
beskriver Bertil Åhman på NybyVision det nya
uppdraget.
Projekt Utsikten påbörjades i våras och kommer att avslutas i juni 2011. Det har fått drygt 6
miljoner kronor i EU-stöd och är ett samarbete
mellan Arbetsförmedlingen, Uppsala läns
landsting och Uppsala kommun. Det är NybyVision som bär det yttersta ansvaret. Bertil
Åhman själv har en tjugoprocents tjänst inom
projektet, medan den huvudansvariga kommer
att vara Tereza Diamadopulou. Hon är anställd
på heltid och kommer att finnas med tills projektet avslutas.
– Att vi fått det här projektet är ett tecken på
förtroende och vi är stolta över det, säger Bertil
Åhman.
– En förening kan erbjuda något annat än
myndigheter! Om det varit för några år sedan
skulle kommunen ha fått projektet. Vi kan erbjuda personliga kontakter. När människorna
kommer hit ska de inte känna någon ”myndighetskänsla”, utan mötas av mänsklig värme.
Den värmen kommer bland annat genom frivilliga mentorer. Vem som helst som har erfarenhet av arbetsmarknaden får bli mentor. Anmäler man sig har man bara förbundit sig till att
gå på ett informationsmöte, förtydligar Bertil
Åhman.
Väljer man att gå vidare presenteras man för
projektdeltagarna och de får själva välja vilken
mentor som passar just dem. Varje mentor får
en liten grupp på 4 – 5 personer som man träffar
vid tre tillfällen. De två första träffarna hålls i
10
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När någon får ett arbete, då jublar man!
Att driva projekt är
tungt, men Tereza Diamadopulou finner glädje i
sitt arbete.
– Det finns människor
som helt tappat sina
drömmar. Det är glädjande att se hur de börjar tro
på sig själva igen, säger
hon.
– Alla deltagare vet inte
vilka yrkesvägar de kan ta,
berättar Tereza Diamadopulou och menar att det
gäller att tänka i nya banor.
En hemmafru som aldrig
yrkesarbetat kan till exempel ha god organisationsförmåga. Vissa vet precis
inom vilket område de vill
arbeta, andra inte. Vissa har
helt förlorat hoppet och då
måste man hitta något litet
att bygga vidare på, säger
Tereza Diamadopulou.
– Våra deltagare behöver
komma ut i det verkliga
livet, säger hon och berättar
om ”motivationsgrupper”
som är tänkta att ta med
deltagarna på studiebesök
för att visa vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden. Tereza Diamadopulou kommer att
leda kvinnogruppen och en manlig socialsekreterare männens grupp.
Tereza Diamadopulou är beteendevetare i
grunden. Hon påbörjade sin yrkeskarriär i skolans värld och kom sedan in på socialtjänsten i
Uppsala. Som ledare i Projekt Utsikten har hon
ansvar för fjorton medarbetare, förutom deltagarna, och det kan vara slitsamt ibland. Hon
jämför det med ett jättestort pussel med massor
av små bitar, som måste läggas på en viss tid.

– Men det är roligt att jobba i projekt – ingen
dag är den andra lik. Det ger mig så otroligt
mycket att se hur det går framåt för individer.
När någon bestämmer sig för att börja studera,
eller när någon får ett arbete, det är då man
jublar.
Text och foto: Lova Jansson
Fotnot: Lova Jansson – SMU-are från Göteborg
– studerar journalistik och gör under hösten
praktik på Upsala Nya Tidning.
11
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SMU:s
SMU:sanslagstavla
anslagstavla

Sommaren börjar ta slut …

Ledarutbildning

Idag tänker jag på många som börjar ett ”nytt
Är det fler än jag som kommer att tänka på
liv”. Barn som börjar skolan, ny förskolegrupp,
Gustaf Frödings dikt i dessa dagar när
nytt gymnasium, nian, nytt jobb, nytt liv som
meteorologen meddelar att november bjudit
pensionär … Att börja något nytt kan både vara
på enbart fyra (FYRA!!) soltimmar?
efterlängtat och skönt men också lite läskigt.
Vi svenskar är visst bäst i världen på att klaga.
Man kan lätt få en klump i magen. Nu önskar
När det gäller vädret är det inte så konstigt. Men
jag lycka till till alla som med lite klump i malåt oss inte glömma, att vi har el som fungerar,
gen börjat sitt ”nya liv”. Här i Missionskyrkan
skolmat, rent vatten i våra kranar, fri skola åt
och SMU kommer det nog att se rätt lika ut,
våra barn och mycket mycket mer att vara
men ändå helt tomt. Sanna-Maria slutar ju. Att
tacksamma för.
en människa kan lämna så mycket tomhet efter
I höst har några väldigt roliga saker tagit fart:
sig. Vi är många som kommer sakna dig och få
• Gospelkören Kaléo – läs om dem på vår
en klump i magen!!
hemsida:
Anna-Lena Jarl, diakon
http://www.uppsalamissionskyrka.se/?id=1135
• Och
lyssna till när Kaléo sjunger bra
Tack,
Sanna-Maria!
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januarioch
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Gerbrand
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• En grupp av nio
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vill företa sig
söndag i månaden.
framöver.
• Ledarutbildning av våra ledare i SMU håller
Inger Rathsman, ordförande
på för fullt.
rapporterar Anna-Lena Jarl, diakon.
Tack från Sanna-Maria

För dig som är ledare eller vill bli ledare i
SPORTLOVSLÄGER!
SMU/Missionskyrkan
i grupper som Dagkollo,
årskurs 7 ochKlätterklubb,
uppåt!
Sportlovsläger,För
Konfirmation,
Enebyläger,
UG mmi erbjuder
vi nu
ledarutbildKul skidåkning
Sälenfjällen
under
vecka 8!
ning under läsåret
09-10.
träffas fem
Vi reser
med Vi
Forsbergs
bussgånger
under höst
Vår första träff
är denhus.
24
Ochoch
borvår.
i Limedsforsens
Folkets
september.
och anmälan
till Anna-Lena
GodFrågor
gemenskap
och trevliga
ledare!
Jarl, anna-lena.jarl@skutan.smf.se
.
Håll utkik efter mer info!
Välkommen
hälsar
Anna-Lena
Jarl,Petrus
diakon
hälsar ledarna Hanna Johansson,
och
Ulrika
Svalfors,
Stenson och Jakob Johansson.pastor

Stå grå stå grå…

Jag har nu under två och ett halvt år haft privilegiet att jobba med SMU i vår församling! Jag
är djupt tacksam för att ha fått det förtroendet av
församlingen. Det har varit en mycket lärorik
och rolig tid för mig. Jag har lärt mig så mycket
om vårt SMU. Det är en stark barn- och ungdomsverksamhet med gott rykte i kyrkan, i
kommunen, bland barn och ungdomar och deras
föräldrar. Jag är stolt över våra SMU:are. Jag
ser hur mycket lust, glädje och energi ni bidrar
med till vår verksamhet. Det är ni alla ledare
som ständigt har fått mig att vilja och orka mer.
Ni som lägger ner så mycket tid och engagemang för att barn och ungdomar ska trivas i vårt
SMU – ni är hjältar på riktigt!
Sanna-Maria Gerbrand

Scout

Årets
konfirmandgrupp
Från
och med
våren 2009 har vi scout och nying
har nu kommit
igång. Vi börjadeMed
somstart
sig bör
tillsammans
med Österledskyrkan.
med enden
hajk
på våran fina
Enebygård.
Där lärde
tisdagen
1 september
kl 19.00
i Österledsvi känna
varandra,
vi fick höra livshistorier och
kyrkan,
Gamla
Uppsala.
fundera över
Dessutom
Kontakt:
Lenagudsbilder.
Moberg 018-25
59 25åt vi god
mat och såg en halvdålig film.
Klätterklubben
Vi frågade konfirmanderna: ”Vad skulle du
vilja berätta
om konfaläsningen
Tisdagar
kl 18-21
och lördagar kl i15-18.
Månadsbladet?”
Och svaren
blev56
så79
här:
Kontakt:
Hugo Westlin
0733-74
• Intressanta lektioner
• Kul grupp
• Bra gemenskap efter hajken
SMU-kalendarium

September
Nu laddar Hanna Andreasson, Julia Andreasson,
2 Hanna Boström,
ONSDAG
Sofia Wångmar, Love Fölster,
klTryggve
18.30 Pederby,
Konfirmationsinformation
Emil Rudfeldt, Lukas
Lindberg
och
August
SÖNDAG Hillered för nästa hajk i
20
lada tillsammans
med
klValsätrakyrkans
11.00
Gudstjänst
med alla åldrar
konfirmander
från Upplands Väsby
Kyrkkorvseftermiddag
24
TORSDAG
kl 13 – 15 Ledarutbildning
Oktober
11
SÖNDAG
kl 11.00
Gudstjänst med alla åldrar Bibelutdelning till alla fyraåringar
Kyrkkorvseftermiddag
November
7
LÖRDAG
Rockfesten
SÖNDAG
15
kl 11.00
Gudstjänst med alla åldrar
Kyrkkorvseftermiddag
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Framtidsarbetet i kyrkan

• Vi har vågat satsa oss ur krisen!
• Diakonin är grunden för vår verksamhet.
• Det ska vara en upplevelse att vara i Missionskyrkan – både städning och gudstjänst
är en upplevelse många gärna söker. Gudstjänsten kännetecknas av stor mångfald och
variation.

Frågan om hur framtiden skulle komma att
se ut för församlingen har blivit mycket aktuell för styrelsen under de senare åren. Det
har att göra med att antalet församlingsmedlemmar långsamt minskar, att insamlingen av pengar minskar och att det har
blivit svårare att rekrytera frivilliga till arbetsuppgifterna i kyrkan.
Alla församlingsmedlemmar, som bor i Uppsalaområdet, fick under våren 2007 en enkät,
vars syfte var flerfaldigt. Vi ville vi veta vad
medlemmarna önskar när det gäller verksamheten och vad man kunde tänka sig att bidra
med i form av frivilligt arbete. Vi hade också
frågor om vad man uppskattade med att vara
församlingsmedlem. Vi ville dessutom få in så
många e-postadresser som möjligt för att kunna
göra utskick via mail för att minska kostnaderna.
C:a 25% av medlemmarna svarade på enkäten. När det gällde framtiden kom bl a följande
önskemål fram:
• Öppenhet mot människor och samhälle
grundad på kristen tro och livssyn samt att
hjälpa medlemmarna att utveckla sin tro.
• Det aktiva kulturlivet ska utvecklas.
• Större socialt engagemang. Ryt till mot förtryck!
• Gudstjänstlivet ska öppnas för alla.
• Mer barn- och ungdomsarbete!
• Fördjupning av klimatfrågan och globaliseringen.
• Systematisera det internationella arbetet!
• Diskutera förhållandet till andra religioner!

Under våren 2008 fick Olof Ignérus i uppdrag
att genomlysa församlingen ur främst organisatoriska aspekter. Rapporten lades fram på ett
församlingsmöte den 9 november 2008 tillsammans med en kommentar från en av styrelsen utsedd arbetsgrupp. Alla medlemmar hade
möjlighet att ha synpunkter på rapporten och
kommentaren, varefter ett förslag till framtidsdokument presenterades vid årsmötet i mars
2009. Årsmötet antog framtidsdokumentet.
Den 4 april 2009 hade styrelsen, utökad med
Ulrika Svalfors, en heldag kring framtidsrapporten. Följande områden ansåg vi viktiga att
prioritera:
• Gudstjänstutveckling
• Ungdomssatsning
• Mötesserie och andra samtal om tro
• Uppföljning av kontaktytor
• Arbetsgrupp för Flottsund
1,5 mkr till replokaler
I september kom beskedet att SMU har fått 1,5
mkr från Allmänna arvsfonden för att bygga
musikstudior i källaren. En grupp för ombyggnaden är tillsatt och ytterligare en för att arbeta
med innehållet. Detta är ett samarbete mellan
församlingen, SMU och Bilda. Planering har
inletts för att anställa en ungdomsledare på
deltid med inriktning på musik.

Framtidsdag
Under hösten 2007 genomfördes en ”framtidsdag” med ca 25 medlemmar. Några av de visioner som kom fram var:
• År 2020 är Missionskyrkan en andlig mötesplats, där alla får brottas med livets existentiella frågor. Vi använder ett för dagens människor relevant språk. Här finns läkande miljöer.
• Ungdomsarbetet har prioriterats.
• Vi vågar vara ”tvärtemot” och delta i debatten och ta konflikter.

Senast till årsmötet 2012 ska styrelsen lägga
fram ett reviderat framtidsdokument. Den som
vill ha en mer utförlig dokumentation eller information kan vända sig till Eva Strömberg, tel
55 47 70.
Eva Strömberg
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Gott nytt läsår!

Pilgrim och medborgare

Serien Skönlitteratur & Livsfrågor går oförtrutet
vidare och erbjuder ett ovanligt spännande vårprogram.
Först ut är 2009 års nobelpristagare Herta
Müller med Hjärtdjuret, en roman om en liten
grupp vänner i Ceau escus Rumänien.
Om frihetens och slaveriets problematik
handlar Sven Delblancs Speranza, som skildrar
en aningslös ung greve från Svenska Pommern
på väg över Atlanten en sommar på 1790-talet.
Vibeke Olsson Falk
besöker oss och berättar om sin senaste
bok Sågverksungen,
en roman om Sundsvallsstrejken
1879,
sedd genom elvaåriga
Brickens ögon.
Junot Diaz´ första
roman Oscar Waos
korta förunderliga liv
är en snabb och rolig
skildring av andra generationens invandrare i
USA och av Dominikanska republikens blodiga
historia under diktatorn Trujillo.
Övriga böcker under våren är Linda Olssons
Sonat till Miriam, och två Augustprisnominerade författare, Aris Fioretos´ Den siste greken
samt Steve Sem-Sandbergs omfattande roman
De fattiga i Λódz.
Mer om dess böcker i kommande Månadsblad. En god läsjul och skön läsvår!
Anita Jonsson

Vad innebär det att vara kristen? Svar: Att i
Kristus-gemenskapen leva växelvis i bön och
tjänst, i söndag och vardag, att vara Ordets
hörare och Ordets görare, att vara pilgrim och
medborgare.
I studiecirkeln Teologi &
Livsfrågor skall vi under
vårterminen 2010 studera
Bibeln och samhället, fundera över den kristna tron
och gärningarna, över kyrkan och politiken. Ämnena
skiftar: Politisk gudstjänst,
Vara vindens vänner, Till
Guds avbild – som man och
kvinna och slutligen KRAV-märkt livsstil – hur
kan vi vara en skapelsevänlig församling?.
Intressanta gästföreläsare inleder några av
samlingarna, samhällsvetaren Torsten Svensson,
ekologen och missionären Per Larsson samt
förre kulturministern Bengt Göransson som
besöker oss förhoppningsvis i terminsslutet.
Vi börjar den 11 januari, då Erik Ullenhag,
riksdagsman och partisekreterare för (FP), talar
över ämnet Solidaritet kräver både skatt och
personliga insatser. Ta tillfället att möta och
diskutera med en välkänd politiker!
Ansvariga för serien Pilgrim och medborgare är
Ulla Bardh, Per Duregård och Lars Lindberg.
Lars Lindberg

Internationella kvinnodagen

Diskrimineringsbyrån i Uppsala har bildat ett
nätverk som kallas MR-nätverket, vilket helt
enkelt betyder nätverket för mänskliga rättigheter. Genom detta nätverk samordnas aktiviteter i anslutning som FN-dagen och MR-dagen.
Man försöker också samordna aktiviteter kring
den internationella kvinnodagen den 8 mars.
Aktiviteter kommer att arrangeras lördagen den
6 mars för olika workshops. Söndagen den 7
mars kommer kommer Ulla-Marie Gunner,
nationell missionssekreterare i Svenska Missionskyrkan, att predika i Missionskyrkan.
Ulrika Svalfors

Vem har idéer och vilja att
genomföra ett projekt?

Styrelsen ser gärna att församlingen i större
utsträckning vill organisera en del av vårt arbete
i projektform. Det skulle kunna ge nya kontakter med nya aktörer. Projekt kan vara nästan vad
som helst, t.ex. arrangera ett föredrag eller seminarium, ta ansvaret för musiklyssnande, leda
meditation eller dans. Endast vår fantasi och
lust sätter stopp!
Inspirerad? Ta kontakt med Inger Rathsman tel.
52 12 39 eller Eva Strömberg tel. 55 47 70.
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Skridskoskola i Gränby

Clowner mot våld

Hur hanterar man ett par skridskor om man är
född i ett garanterat snöfritt land? Ja, inte alls
förstås. Men när man nu kommit till Sverige hör
det
väl till att kunna ta sig
fram på is såväl som på
snö.
NybyVisions PerOlof Widell basar
för en skridskoskola i
Gränby ishall på
fredagar kl. 20.15 – 21.30.
Här lär sig både flickor och pojkar – just nu
huvudsakligen tonåringar – att åka bak- och
framlänges med eller utan klubba. Per-Olof
efterlyser nu ytterligare skridskolärare samt ett
stort tillskott av skridskor, klubbor, hjälmar etc.
Du som är intresserad av att lära ut vad du kan
av innerskär och ytterskär, slagskott och parader, tag kontakt med Per-Olof Widell på NybyVision, tel. 018-56 07 30.

På Ickevåldsdagen den 2
oktober hade vi besök i
Missionskyrkan av
Clowner utan Gränser,
som genomförde två
föreställningar för elever
från Bolandskolan.
En av clownerna är
uppvuxen i Nablus på
Västbanken och kunde berätta om hur han upplevt att leva där under mer än 100 dagar av utegångsförbud. Man visade en film som konkret
illusterade situationen i ett flyktingläger. Clowner utan gränser kommer regelbundet till läger
på Västbanken och har verksamhet för både
barn och vuxna i ett flertal våldsdrabbade områden i världen.
Efter föreställningen ledde Per Duregård ett
samtal med plats för frågor.
Eva Strömberg

Schysst jul
Den Rättvisa Julmarknaden
anordnas i Missionskyrkan den 12
december kl. 11 – 17 med julklappar tillverkade med respekt för de
mänskliga rättigheterna. Kläder,
heminredning, smycken, hantverk
och livsmedel finns till försäljning
från flera olika företag och organisationer. Förutom försäljningen sker också olika
föredrag och filmvisningar. Marknaden är ett
samarrangemang med Röda Korsets ungdomsförbund, Bilda, Sensus, Rättvisemärkt och Nätverket
Rättvis Handel.
Bertil Högberg

Veckans bibelord och bön
Sen mitten av september publiceras Veckans
bibelord och bön på Missionskyrkans hemsida
www.uppsalamissionskyrka.se – en möjlighet
och en hjälp till eftertanke och meditation. För
texterna svarar pastor Arne Carlsson.Om du har
missat tidigare veckors texter, kan du gå vidare
till Kyrkan/Bibelord och bön.

Missionskyrkans
mötesserie

Frågor om demokrati, folkrörelser, tro och hopp
– i Sverige, Sydafrika, Kongo – stod i fokus när
Missionskyrkans mötesserie hade premiär den
15 november. I vår inbjuder vi till tre olika
samlingar med särskilt tema och särskilt inbjudna gäster.
Måndagen
den 25 januari fortsätter
mötesserien.
Då är temat
Gudstjänsten
och dramat
och inbjudna
gäster är
domkyrkokomministern Ingrid Skäremo, teaterchefen Linus Tunström samt pastorn och folkbildaren Svante Zettergren.Tisdagen den 2 mars
diskuterar vi Diakoni i kyrka och samhälle. Mer
information ges på hemsidan och i annonsering.
Ulrika Svalfors och Marita Sköldberg
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S:t Olofsgatan 40, Uppsala
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1
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10.0014.00
12.00
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11.00
7
19.00

8
12.00
9
12.00
11
13.00

12
11.00-

TISDAG
Lunchmässa. Andakt
med nattvard.
ONSDAG
Lunchkonsert med Linnékvintetten.
FREDAG
Mitt på da’n: Att hitta
rätt på försvunna
släktingar. Lajs Salome,
Röda korset, om sitt
spännande arbete.
LÖRDAG
Julmarknad. Se särskild
annons!
Andakt. Ulla-Britt Andersson, Harald Fransson.
SÖNDAG
Gudstjänst med nattvard.
Per Duregård, Ulla-Britt
Andersson.
MÅNDAG
Teologi & livsfrågor.
Störstorden: Mission.
Matt. 28:16-20. Ulla
Bardh, Lars Lindberg.
TISDAG
Lunchmässa. Andakt
med nattvard.
ONSDAG
Lunchkonsert med Musikskolan.
FREDAG
Mitt på da’n: Kvinnor i
Nya Testamentet. Ulrika
Knutson om kvinnorna
kring Jesus.
LÖRDAG
Den Rättvisa Julmarkna-

15
12.00
16
12.00
20
11.00
16.00
24
11.00
25
7.00
26
11.00

26-30
27
31
15.00
18.00

den. Försäljning, föredrag
och filmvisningar.
Spelstuga och övning till
Folklig Lucia. 30: - .
SÖNDAG
Gudstjänst. Ulrika Svalfors, Anna-Lena Jarl.
Folklig lucia med Sångkören och Spelstugan.
Inträde (inkl. lussefika).
TISDAG
Lunchmässa. Andakt
med nattvard.
ONSDAG
Lunchkonsert med musikklasserna.
SÖNDAG
Gudstjänst. Per Duregård.
Anders Back, sång.
Sjung in julen med Kyrkokören!
TORSDAG Julafton
Gudstjänst med alla åldrar. Anna-Lena Jarl.
FREDAG Juldagen
Julotta i Flottsundskyrkan. Ulrika Svalfors.
LÖRDAG Annandag jul
Gudstjänst. Ingemar och
Marianne Persson, Ulrika
Svalfors. Insamling till
mission i andra länder.
Julöppet hus kl 18.00 21.00. Se notis på s. 5!
SÖNDAG
Ingen gudstjänst.
TORSDAG
Julöppet hus.
Nyårsbön. Per Duregård.

10
11.00
11
19.00

13
12.00
14
19.00

17
11.00
18
19.00

20
12.00
21
19.00
22
13.00

24
11.00
25
18.30

JANUARI
1
11.00
3
11.00
9
13.00

FREDAG
Gudstjänst med nattvard.
Lars Lindberg, Ulla
Bardh.
SÖNDAG
Gudstjänst. Per Duregård.
Göran Almlöf, sång.
LÖRDAG
Spelstuga. 30: - .

16
16

27
12.00
28
19.00

SÖNDAG
Gudstjänst. Ulrika Svalfors. Ernst Nilsson, sång.
MÅNDAG
Teologi & livsfrågor:
Solidaritet kräver både
skatt och personliga insatser. Partisekr. Erik
Ullenhag (FP).
ONSDAG
Lunchkonsert med Jesper
Rydén vid orgeln.
TORSDAG
Slaveri och människohandel: Den atlantiska
slavhandeln. Sigbert Axelson.
SÖNDAG
Gudstjänst. Per Duregård.
MÅNDAG
Skönlitteratur och livsfrågor: Herta Müller,
Hjärtdjuret. Anders
Forsman, Anita Jonsson.
ONSDAG
Lunchkonsert med GåsAnders spelmanslag.
TORSDAG
Tro och vetande.
FREDAG
Mitt på da’n:
Julgransplundring – föga
barnvänlig utan gran och
godis.
SÖNDAG
Gudstjänst med nattvard.
Ulrika Svalfors.
MÅNDAG
Missionskyrkans mötesserie: Gudstjänsten och
dramat. Inledare: Svante
Zettergren, Bilda, teaterchef Linus Tunström och
prästen Ingrid Skäremo .
ONSDAG
Lunchkonsert med Henk
Pelgrom, gitarr.
TORSDAG
Mellanöstern: Sionismens
många ansikten och

29
13.00

30
18.00
31
11.00
16.00

myter. Bernt Jonsson.
FREDAG
Mitt på da’n: Burma –
långt borta och nära.
Monica Bengtsson
berättar. Årsmöte.
LÖRDAG
Musik vid helgsmål med
Gunnel Hällkvist, sång.
SÖNDAG
Gudstjänst. Per Duregård.
Margareta Ljungdahl.
Kyrkokören.
Söndagssoppa.

FEBRUARI
1
19.00

2
12.00
3
12.00
4
12.00
5
13.00
6
8.45
7
11.00
8
19.00

9
12.00

MÅNDAG
Skönlitteratur och livsfrågor: Sven Delblanc,
Speranza. Bernt Jonsson,
Lars Lindberg.
TISDAG
Lunchmässa. Andakt
med nattvard.
ONSDAG
Lunchkonsert med Miranda de Verdier.
TORSDAG
Lunchpoesi.
FREDAG
Mitt på da’n: Ord om
ord. Sigvard Aksén om
ord ur olika synvinklar.
LÖRDAG
Gudstjänst vid Svenska
Kyrkans Teologifestival.
Ulrika Svalfors.
SÖNDAG
Gudstjänst med alla åldrar. Anna-Lena Jarl, UllaBritt Andersson.
MÅNDAG
Teologi & livsfrågor: Politisk gudstjänst. Jakobs
brev 1:19-27. Per Duregård, Lars Lindberg.
TISDAG
Lunchmässa. Andakt
med nattvard.

10
12.00
11
12.00
19.00
12
13.00

13
10.00

13.00
14
11.00

15
19.00

16
12.00
17
12.00
18
12.00
19.00
19
13.00
21
11.00

ONSDAG
Lunchkonsert med Göran
Almlöf, sång, och Bertil
Teodorsson, gitarr.
TORSDAG
Lunchpoesi. Anisur
Rahman.
Slaveri och människohandel: Kampen mot slaveriet. Sigbert Axelsson.
FREDAG
Mitt på da’n: Kulturer på
båda sidor om Östersjön.
Helga och Enn Nõu om
sina dubbla identiteter.
LÖRDAG
Kvinnofrukost. Ljus finns
ändå – om Emelie Fogelklous liv och tänkande. Kultursekreterare
Lisbeth Gustavsson.
Spelstuga. 30: - .
SÖNDAG
Gudstjänst med nattvard.
SMU:s årshögtid. Per
Duregård, Anna-Lena
Jarl.
MÅNDAG
Skönlitteratur och livsfrågor: Vibeke Olsson
Falk talar om sin bok
Sågverksungen. Lars
Lindberg.
TISDAG
Lunchmässa. Andakt
med nattvard.
ONSDAG
Lunchkonsert med folkmusikgruppen Endes.
TORSDAG
Lunchpoesi. Sven Frostensson.
Tro och vetande.
FREDAG
Mitt på da’n: Fröding i
ord och ton. Rune
Forsbeck .
SÖNDAG
Gudstjänst. Ulrika Svalfors. Margareta Ljung-

17
17

22
19.00

23
12.00
24
12.00
25
12.00
18.00
26
13.00

27
18.00
28
11.00
16.00

dahl. Kyrkokören.
MÅNDAG
Teologi & livsfrågor:
Vara vindens vänner.
Joh. 3: 1-8 Ulla Bardh,
Per Duregård.
TISDAG
Lunchmässa. Andakt
med nattvard.
ONSDAG
Lunchmusik.
TORSDAG
Lunchpoesi.
Passionsandakt i Kryptan. Arne Carlsson.
FREDAG
Mitt på da’n: Bland
statare på Örbyhus slott.
Sven Westerberg berättar
om livet på slottet.
LÖRDAG
Musik i helgsmål.
SÖNDAG
Gudstjänst. Per Duregård.
Margareta Ljungdahl.
Sångkören.
Söndagssoppa.

MARS
1
19.00

2
12.00
18.30
4
12.00
18.00
5
13.00

MÅNDAG
Skönlitteratur och livsfrågor : Junot Diaz, Oscar Waos förunderliga
liv. Kerstin Cullhed,
Anita Jonsson.
TISDAG
Lunchmässa. Andakt
med nattvard.
Missionskyrkans mötesserie: Om kyrkan och diakonin.
TORSDAG
Lunchpoesi.
Passionsandakt i Kryptan. Arne Carlsson.
FREDAG
Mitt på da’n: Har
andlighet med makt att
göra? Ulrika Svalfors om
sin forskning.

18.00

6
9.30

7
11.00

8
19.00

9
12.00
11
12.00
18.00
13
14.00
14
11.00

Världsböndagen: Ekumenisk gudstjänst i
Valsätrakyrkan. Låt alla
som lever och andas
prisa Gud.
LÖRDAG
Vila i rörelse – en dag
med meditation och dans
på Breidagård. Samarr.
med S:t Lukas och
Universitetskyrkan.
SÖNDAG
Gudstjänst. Ulla-Marie
Gunner, missionssekreterare i SMK, Ulrika Svalfors.
MÅNDAG
Teologi och livsfrågor:
Till Guds avbild - som
man och kvinna. 1 Mos
1:26-28. Ulla Bardh, Per
Duregård.
TISDAG
Lunchmässa. Andakt
med nattvard.
TORSDAG
Lunchpoesi.
Passionsandakt i Kryptan. Arne Carlsson.
LÖRDAG
Församlingens årsmöte.
SÖNDAG
Församlingens årshögtid:
Gudstjänst med nattvard.
Per Duregård, Ulrika
Svalfors. Margareta
Ljungdahl. Kyrkokören.

FLOTTSUND
Granebergsvägen 6, Uppsala
JANUARI
31
10.00

SÖNDAG
Gudstjänst

FEBRUARI
14
10.00

SÖNDAG
Gudstjänst

MARS
7
10.00

SÖNDAG
Gudstjänst
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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,
vice församlingsföreståndare
ULRIKA SVALFORS
tel 10 00 81 (även mobil)
ulrika.svalfors@skutan.smf.se
diakon
ULLA-BRITT ANDERSSON
tel 10 00 36
ulla-britt.andersson@skutan.smf.se

intendent
ANN-LOUICE NORQVIST
tel 10 00 06
annlouicenorqvist@
uppsalamissionskyrka.se
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

vaktmästare
MAGNUS EFVERSTRÖM
tel 10 00 82
magnus.efverstrom@skutan.eu
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

Bildmaterial: Okänd fotograf s. 7;
Marita Sköldberg s. 9; Lova Jansson
s. 10, 11; Anna-Lena Jarl s. 12;
Göran Almlöf, övriga bilder.

SMU:s ordförande
PETRUS STENSON
tel 23 06 54

Redaktionen tar emot anmälan om
nya prenumeranter på
e-postadress:
redaktionen
@uppsalamissionskyrka.se

Månadsbladet nr 1/10 utkommer
vecka 9, 2010. Manusstopp måndag 22 februari kl 19.
Prenumerationsavgift: 100 kr för år
2010, inbetalas till bankgiro 8022253. Skriv ”Månadsbladet” på
inbetalningskortet.

ungdomsdiakon
ANNA-LENA JARL
tel 10 00 38
anna-lena.jarl@skutan.smf.se

Redaktionen: Göran Almlöf (ansvarig utgivare), Vivi-Anne och Bertil
Jakobsson och Ored Oredsson. I
detta nummer även Lova Jansson.

församlingsmusiker
MARGARETA LJUNGDAHL
tel 10 00 37, 08-592 55 160
margareta.ljungdahl@skutan.smf.se

Redaktionen förbehåller sig rätten
att redigera och välja bland insänt
material samt att lägga ut detta
material på församlingens hemsida.
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POSTTIDNING B03
Fel adress?
POSTTIDNING
B03 Felexpedition!
adress?
Kontakta
Missionskyrkans
Kontakta Missionskyrkans expedition!
Begränsad eftersändning
Begränsad eftersändning

vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen
medeftersändning
nya adressenåtersänds
på
vid definitiv
baksidan
(ej adressidan)
försändelsen
med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

10%
R 10%

Kultursommar 2009

Välkommen på julmarknad!

Uppsala är en sommarstad av grönska, vila, vatten, eftertanke, stillhet och samtidigt av liv,
rörelse och kraft. Varje onsdagskväll 19.30 hela sommaren bjuder Missionskyrkan gästande
turister och hemmavarande uppsalabor på ett stimulerande kulturprogram i de mest skiftande ämnen.

5 december kl 10 – 22.7
14Lyriskt-musikaliskt
i Missionskyrkan
strövtåg

10.6 Nordisk lyriktrafik
Litteraturvetaren Eva-Britta Ståhl berättar om
och läser nordiska dikter.

Poeten Lena Köster & sångaren Carl-Göran
Bergman på vandring i ord och toner.

29.7 Växter på åsen och i Sunnerstagropen
17.6 Exotiska träd och buskar i UniversitetsKl 10.00 Försäljning
av
bröd,Mats
godis,
En guidad tur med
botanikern
Thulin och
parken
med start vid parkeringen intill gropen.
Med samling vid Geijersstatyn inbjuder botajulklappar, kransar,
julsaker mm.
Åk gärna kollektivt med buss nr 20; från Cennikern Mattias Iwarsson till en rundvandring
tralstationen
19.00.
med internationella
inslag långt
än ni anar.
Julmat
ochmeradventsfika,
loppmarknad
och lotterier
24.6 Amish – ett folk, en kultur, en kyrka
Pastor Yvonne Göranson om att leva efter egna
Klmodernt
12.00
regler och normer i ett
USA.Andakt

5.8 Världsarv – långt borta och nära
Fotografen Göran Almlöf berättar i ord och bild
Ulla-Britt
Andersson
från besök på plats.

Harald Fransson, musik

12.8 Vad händer på NybyVision?
1.7 Jag tror det när jag ser det.
Naturvetaren och trollkarlen Per-Johan Råsmark Verksamhetschef Bertil Åhman om ett mångfasetterat, multikulturellt och mångårigt arbetsmed en föreställning om tankens makt och våra
av alla slag mottages tacksamt,
t ex bröd, godis, julsaker, sylt och saft.
livsprojekt.
sinnensGåvor
otillförlitlighet.

CD-skivor, gosedjur, prylar, småmöbler mm till loppmarknaden.

19.8
Nästa
år ikontakta
JerusalemAnna Efverström,
8.7 Pingst iInlämning
apartheidens
Sydafrika
fredag
4 december kl 15
– 19,
eller
Samhällsdebattören
Bernt
berättar om
Kulturantropologen Kristina
Helgesson
om
tel 30 14 35 eller Lotta Holmberg, tel 30
14 Jonsson
35.
sionismens många ansikten.
kyrkor i förändring; några reflektioner från
fältarbete i Durban.
26.8 Sommaren i sin bästa skrud
Samling vid Missionskyrkan för samåkning till
15.7 Vad vågar man äta – egentligen?
en blomstrande äng under ledning av floristen
Goda råd och varningar av Åsa Brugård Konde,
och diakonen Anna-Lena Jarl. Oömma kläder
nutritionist vid Livsmedelsverket.
rekommenderas.
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