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Kära församling! 

-Vi summerar ett starkt - men omtumlande år 

Vi närmar oss jul och nyår. Även om året ännu har flera veckor kvar kan vi ändå redan summera ett 
händelserikt år MEN mycket omtumlande år 2022.  

Fantastiskt mycket god verksamhet i kyrkan, och arbete utanför kyrkan. Vi var representerade på 
Väsbydagen. Vi genomförde sedan det stora evenemanget Scen@Station, Familj@Suseboparken som 
skapat mycket intresse och uppmärksamhet. Vi är fortsatt imponerade av vårt värdefulla och välsignade 
Språk café och arbetet med nytillkommande. Tacksamhet också över biståndsarbetet via SKOPAN!  

Sommaren genomförde vi takrenovering med stöd av bankmedel. 

Men samtidigt har vi utmanats av personalförändringar där både pastor Stefan Andersson och 
församlingspedagog David Olofsson valde gå vidare i nya uppgifter. Efter sommaren har vi dock blivit 
välsignade med pastor Ivani Ahlberg och ny församlingspedagog Matilda Holmberg. Vi är glada för en 
omstart för vårt Equmena-arbete.   

Under hösten genomförde vi politikerutfrågning ledd av Joakim Wohlfeil vilket understryker 
församlingens samhällsengagemang. I oktober beslöt församlingen gå vidare undersöka möjligheten om 
tomtförsäljning. Den 25 oktober genomförde vi sedan ett möte med våra ledande politiker som kom till 
kyrkan där vi presenterade vår verksamhet. Det var kommunalråden Matias Bohman(S), Maria Fäldt 
(KD) och Oskar Weinmar (M); en ganska unik representation från kommunen, enligt dem själva. De 
fick presenterat församlingens historia, nuvarande arbete och framtidsvisioner. De uttryckte starkt stöd 
för vår verksamhet. 

Tack vare intensiv höst med olika evenemang bland annat församlingsfest och avtackning- och 
välkomsttillställningar för personal beslöt vi att skjuta på julminglet och istället anordnas en 
julgransplundring den 14 januari. Vi har också flera planerade aktiviteter under jul/nyårshelgerna, inte 
minst mellandagsprogram för barnen.  

Följ oss på vår hemsida, sociala medier och skärm kyrktorget för löpande församlingsinformation. 

-Vi vädjar om fortsatt starka kollekter i december 

Mitt i allt förberedande för helgerna skulle vi också vilja att vi nu i december tänker på kollekterna. Vi 
hänvisar till bilagd tabell. Den visar efter en stark höst av kollekter i nivå och över budget så blev 
kollekterna lite svagare i november med 12.400 kronor under budget. För helåret, till och med november, 
ligger vi sammanlagt ”ackumulerat” 44.600 kronor under budget. Vi har alltså en månad kvar och vi 
styrelsen skulle därför uppskatta en tydlig indikation och viljeinriktning från församlingen inför nästa 
års budgetplanering. Som vanligt vädjar vi speciellt till oss yrkesaktiva om att vi inte glömma givandet 
mitt i hetsen kring terminsavslutning, både på jobbet och privat. 

 
God Jul och Gott Nytt år!                                                               

Varma välsignade hälsningar 

STYRELSEN 

Equmeniakyrkan Upplands Väsby 

Bilaga: kollekttabell (januari-november)  
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Kollekter (januari-november) 

 

 

 

 

 


