126-åring byter namn
Missionskyrkan Upplands Väsby och dess medlemmar beslutade under sommaren att byta
namn till Equmeniakyrkan Upplands Väsby. Placerad på Herrgårdsvägen i centrala Väsby
har Missionskyrkan varit en institution i kommunen i över 125 år. Nu byter församlingen
alltså namn till Equmeniakyrkan.
2011 bestämde sig de tre kyrkosamfunden Svenska Missionsförbundet, Svenska
Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige att gå samman och bilda ett gemensamt
samfund. Det nya samfundet fick namnet Equmeniakyrkan där Equmenia kommer från
namnet ekumenik som syftar till enighet och samförstånd inom den kristna religionen. Med
över 660 församlingar över landet samlar samfundet idag tiotusentals medlemmar och är ett
av det största kristna samfunden i Sverige.
Equmeniakyrkan Upplands Väsby har i år funnits i 126 år som församling i Upplands Väsby.
2020 skulle 125-årsjubileet uppmärksammas med en stor fest som fick skjutas fram på
grund av den rådande pandemin. Nu hoppas församlingen att namnbytet blir som en
kickstart av ett firande av de nu 126 åren som församlingen verkat i kommunen. ”Genom att
vi antar samma namn och logotyper som den rikstäckande kyrkan blir att så mycket enklare.
Vi kan mycket enklare kopiera centralt producerat material, delta i kampanjer, filmer,
appeller, affischer, hemsida etc. Så livet blir så mycket enklare för en liten församling som
vår”, säger ordförande Sune Grafström
Beslutet att byta namn har varit på tapeten under många i år i och med att samfundet gjorde
namnbytet i mitten av 2010-talet. Att beslutet tagits först nu att även byta namn på
församlingen i Upplands Väsby beror mycket på att beslutet behövde få tid att växa fram.
Det är inte lätt att byta namn för en 126-åring. Tajmingen med jubileet kändes rätt och nu är
tanken att namnbytet ska knyta församlingen närmare sitt nationella samfund. Församlingen
hoppas även att namnbytet ihop med att kyrkan nu kan öppnas upp igen efter pandemin blir
en extra injektion för församlingens arbete i kommunen.
Equmeniakyrkan Upplands Väsby har, utöver gudstjänster varje söndag, en rad aktiviteter
för unga som gamla. Ett välbesökt Språkcafé sker varje vecka där församlingsmedlemmar
hjälper nyanlända svenskar att lära sig det svenska språket. Scout och barnkör erbjuds barn
och unga från hela Upplands Väsby och församlingen är även engagerad i Skopan
Secondhandbutik.
Namnbytet kommer att firas officiellt i samband med en ekumenisk gudstjänst med samtliga
kommunens församlingar den 26 september.
www.equmeniakyrkan.se/upplandsvasby
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