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Verksamhetsberättelse för 2019 

Årsmöte 

Årsmötet med Uppsala kristna råd (UKR) hölls i Österledskyrkan den 11 april.  

Mötet inleddes med en andakt av Anders Jarl, pastor i Österledskyrkan.  Därefter följde ett samtal 

om klimatfrågorna och vår egen roll. Medverkande var Claes Hedström, Svenska kyrkan,  Johannes 

Widlund, God jord och som samtalsledare Anders Jarl. 

Höstmötet hölls i Frälsningsarméns lokaler 24 oktober med temat: ”Vi riktar blicken utåt i samhället 

och världen”. Lika rättigheter för alla och utmaningar och glädjeämnen i diakonalt arbete. 

Information fick vi från Marie Strandgren, diakonistrateg Svenska kyrkan, Mary Wehbeh, 

projektledare på integration och mångfald, Eva Berglund, Diakon i projektet ”värme/vila” och Khalil 

Wali, projektet integration och mångfald.  

Dr Bo Zetterlund, ”Läkare i världen”, besökte oss också och berättade om deras viktiga verksamhet i 

Uppsala. De har öppet för papperslösa och hemlösa, de som inte har råd med läkarbesök får komma 

gratis till läkare för att få hjälp.  

Styrelse för Uppsala Kristna Råd 
UKRs styrelse består av elva ledamöter och årsmötet valde enligt valberedningens förslag: 

Jan Blom, Anders Blåberg, Harout Ekizean, Cecilia Fröjmark, Anna-Tora Martin, Eva Moberg och 

Lovisa Möller. 

I styrelsen kvarstår för ytterligare ett år: 

Lars Olof Fahlén, Sven-Eric Andersson, Torbjörn Bådagård och Eva Åsjö 

Till ordförande för styrelsen valdes Lars-Olof Fahlén och till vice ordförande Sven-Eric Andersson. 

Valet gäller fram till nästa ordinarie årsmöte. 

Till styrelsen adjungeras dessutom: 

Verksamhetsledaren för UKR med Diakonicentrum 

Representanter för Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd, för Ungdomsutskottet och för Universitetskyrkan 

Redovisningsansvarig, Uppsala pastorat 

Under 2019 sammanträdde UKRs styrelse sju gånger. 

Personal och lokalisering 
Till sommaren gick Maria Schönning i pension från tjänsten som verksamhetsledare. I början av 

hösten tillträdde Annika Oreskovic tjänsten. I samband med bytet omorganiserades verksamheten så 
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att Annika är anställd av Uppsala pastorat. En koppling till Diakonins hus med arbetsgrupp och chef 

är då skapad. Under året har vidare Gunnar Sandberg och Märta Håkansson tjänstgjort på timme. 

Verksamheten flyttade från Samariterhemmet under våren/sommaren och har nu landat i den nya 

miljön i Missionskyrkan. Samtalsrum delas med Missionskyrkan och kontor till verksamhetsledaren 

hyrs av Svenska kyrkan.  

Före flytten deltog cirka 40 personer i en avslutningsfest i Samariterhemmet med Lars Olof Fahlén 

som värd.  Många höll tal till Maria och festen avslutades med en andakt i Samariterhemmets kyrka. 

Annika välkomnades i sin tjänst av Lars Olof Fahlén och Torbjörn Bådagård vid gudstjänsten den 22 

september i Missionskyrkan  

Ekumeniska aktiviteter 
 

Den ekumeniska bönen i domkyrkan 

Den ekumeniska bönen i domkyrkan har fortsatt under hela året med avbrott vid jul och sommar. 

Den har nu blivit en naturlig och fortlöpande del av vår ekumeniska verksamhet. Varje onsdag kl 

17.30 inbjuds till bön i Bönens kapell, detta leds av frivilliga från i första hand styrelsen men även 

medlemsförsamlingarna. De anställda i domkyrkan ställer upp med allt praktiskt och klockorna ringer 

varje gång när vi börjar.  

 Ekumeniska böneveckan 

Under den Ekumeniska böneveckan för kristen enhet anordnades en gemensam gudstjänst i 

Korskyrkan. Predikan hölls av jesuitpater Philip Geister, rektor för Newmaninstitutet. Flera 

representanter för olika kyrkor deltog. En gemensam annons hade varit införd i UNT angående alla 

kyrkors böneverksamhet under böneveckan.  

Samtalsdag med Sveriges Kristna Råd (SKR) 

SKR inbjöd under våren UKR till en samtalsdag med temat "Låt oss tala med varandra under vägen". 

En stor del av styrelsen deltog i dagen om en vision kring lokala ekumeniska arbeten. 

Lika – Olika 
I samarbete med Bilda, Förbundet Kristen Humanism i Uppland, Sensus och Uppsala Stadsbibliotek 
genomfördes under oktober tre föreläsningskvällar på Stadsbiblioteket.  Det övergripande temat var 

Hållbar utveckling – hållbar framtid. Flera intressanta talare var inbjudna;  Svante Axelsson, Vår tid 

är nu – Möjlighetsbilder på klimatkrisen,  Hanna Wallensten, Hur lättkränkt får man vara? En 

föreläsning om normer, utsatthet och bemötande och  Jonna Elofsson Bjesse, Medveten 
Konsumtion, pratade om cirkulär ekonomi, delningsekonomi, second hand och Fair Trade.  
 

Globala veckan  
 
Globala veckan inföll den 18-25 november och hade rubriken ”Kyrkorna och klimatutmaningen – vad 
kan vi göra?”.  
En arbetsgrupp förberedde veckan och en gemensam affisch annonserades i UNT.  Temakvällen, som 
inföll tisdagen den 19 november i Newmaninstitutets lokaler, bjöd på en paneldebatt som leddes av 
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moderator Dag Tuvelius. Deltagare i debatten var: Margareta Larsson Gredelbykyrkan – om 
Klimatfasta, Claes Hedström Uppsala pastorat – om Klimatappen, Johannes Widlund God jord – om 
stöd för miljöpolicys i församlingar, Henrik Grape Kyrkornas världsråd – om det internationella 
perspektivet och Helena Eld Prästlönetillgångarna Uppsala stift – om hållbar skogsförvaltning. 
Ett 40-tal personer deltog.  
Veckan avslutades traditionsenligt i domkyrkan med en kvällsgudstjänst under temat ”Om de tiger 
ska stenarna ropa”.  Även detta år gjordes en meditationsvandring i kyrkan med olika stationer att 

stanna till vid. Vacker musik fick vi av Delnavazan – Hjärteglädjarna; Ghodrat Moshaei, sångare, 
Shahryar Bakhshipoor, santoor Ali Saleh, tonbak. och kören ”Uppslaget”, ledd av Peter Melin. 
Predikade gjorde pastor Torbjörn Bådagård från Missionskyrkan.  
 I arbetsgruppen ingick representanter från UKR, studieförbunden Bilda och Sensus, förbundet 

Kristen Humanism och Liv- och Fredinstitutet. Söndagsgudstjänsten planerades i första hand av UKR i 

samarbete med domkyrkoförsamlingen.  

Julfirande 

Inför julhelgen sammanställde Diakonicentrums verksamhetsledare församlingarnas öppna julfirande 

med en gemensam annons i Upsala Nya Tidning.  

Jul i gemenskap, det gemensamma julaftonsfirandet i centrala Uppsala, arrangerades i 

Samariterhemmets kyrka och samlingssal. Detta var ett samarrangemang mellan Uppsala 

Stadsmission, Samariterhemmet och UKR. Drygt 110 personer deltog, en stor grupp volontärer 

ställde upp och mycket mat mm skänktes som tidigare från butiker, bagerier och restauranger. Dagen 

inleddes med julbön i kyrkan. Det blev en fin gemenskapsdag som tidigare år.  

ONE - Ungdomsutskottet 

Traditionen att ONE (ekumenisk sammanslutning av ungdomar från olika kyrkor), arrangerar 

ekumeniska ungdomsgudstjänster har fortsatt liksom tidigare år. I år har två samlingar genomförts 

en under våren och en i november. Ca 400 ungdomar deltog i gudstjänsterna. Delande av tro och 

medskapande av bidrag till nödställda i samhället är viktiga punkter på programmet. UKR har bidragit 

med ekonomiskt stöd. 

Församlingsledarkollegiet 

Föreståndare och herdar för medlemsförsamlingarna träffas till frukost 2-3  ggr per termin. Gruppen 

ses i olika församlingslokaler varje gång och besöks ibland av UKR/Diakonicentrums 

verksamhetsledare.   Träffarna är ett bra forum för nätverkande mellan församlingsledarna. 

Information 

Styrelsen höll kontakt med medlemmarna genom att styrelseprotokoll skickades ut till 

församlingarnas kontaktpersoner och genom brev och inbjudningar inför särskilda arrangemang.  

Hemsidan www.ukr.nu har under året fräschats upp och den uppdaterats regelbundet . En viktig del 

av verksamhetsledarens arbete är att förmedla information både till och från de olika 

medlemsförsamlingarna, detta sker genom e-post.   
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Diakonicentrum  
Verksamheten bygger i första hand på telefontjänst, medföljning och hembesök/promenader.  

Verksamhetsledaren leder Diakonicentrums verksamhet, är sammankallande och spindeln i nätet 

kring UKR.  

Telefontjänst 

Under året var 17 volontärer engagerade i Telefontjänsten och ringde ca 75 samtal per vecka. 

Under hösten har vi fått stor bekräftelse då bland annat en biståndsbedömare berättade att de såg 

stor skillnad under sommaren, då vi hade stängt. En person som brukar bli uppringd från vår 

verksamhet hade under den månaden blivit mycket mer orolig och personal hade varit tvungna att 

rycka ut oftare för att trygga personen genom besök. Detta ser vi som bekräftelse av 

Diakonicentrums verksamhet. 

Telefonkontakterna bjuds in till en utflykt på våren och Luciafest i S:t Lars kyrka, dessa arrangemang 

sponsras på olika sätt av Uppsala Rotaryklubb. Vårens utflykt gick till Gottsunda. Vi började att åka till 
Bandstolsvägen 69, där vi fick se och höra lite om det sociala arbete som församlingen Livets ord 

bedriver där. Därefter åkte gruppen till Gottsunda kyrka, för en kort guidning av kyrkan och dess 

konstverk. Dagen avslutades med en fikastund i caféet.  Cirka 10 personer deltog, tillsammans med 

volontärer och Rotarys medlemmar som var chaufförer.   

Medföljning(Ledsagning) 

Under 2019 stod ca 7 volontärer till förfogande för uppdrag som medföljare. Via telefon tog tre 

kvinnor emot uppdrag och samordnade sedan så att någon följde med till vårdcentral, sjukhus, 

fotvård mm. Uppdragen kan komma både från den behövande själv, från anhörig eller personal i t ex 

hemtjänsten. Antalet medföljningar under året var ca 110 stycken. Diakonicentrums medföljare blev, 

även i år, inbjudna till föredrag på Akademiska sjukhuset, tillsammans med Röda korsets 

sjukhusvärdar. Sjukhuset står för lokaler, fika och eventuella kostnader, en vår- respektive jullunch är 

också sedvanligt.  

Besökstjänst 

Ca 230 hembesök gjordes under året av en grupp volontärer, cirka 15 olika personer fick besök eller 

promenadstöd.  Detta behov verkar att öka eftersom ensamheten är stor och många inte har någon 

anhörig i närheten. Diakonicentrum har ett stort förtroende från kommunens äldreförvaltning, även 

anhöriga hör givetvis av sig.   

Volontärer 

Verksamhetsledaren arbetar med jämna mellanrum med att rekrytera nya volontärer till sin styrka på 

ca 30. Ibland slutar någon för att de blir äldre och inte orkar ibland av andra anledningar. Att ha en 

meningsfull uppgift, även som pensionär är viktigt och det upplever volontärerna att de genom 

Diakonicentrum har. Uppmuntran i sitt arbete får de i form av förmiddagsfika, volontärsamlingar, en 

årlig bussutflykt och julavslutning med blomma. Under de dagliga fikarasterna ges en möjlighet till att 

umgås och prata med varandra.  

Bussutflykten i år gick först till  Örsundsbro och ”Hela Människan”, där deltagarna fick gott 

förmiddagsfika,  höra historien kring deras secondhandbutik och titta och handla. I Enköping gick vi 
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en promenad i ”Drömparken” innan det var dags för lunch på Kompassen som drivs av och ligger i 

direkt anslutning till Enakyrkan. Eftermiddagens besök hos Mariadöttrarna i Vallby och ett fika på 

Landsberga gård gjorde dagen fulländad.  

Diakonala områden/Nätverk 

1. Äldrenätverket, där det samverkas om olika frågor som gäller äldre, men det arbetas även 

för systematiskt förebyggande verksamhet. Planering och genomförande av en gemensam 

Besökstjänstutbildning och kurs i ”Psykisk hälsa”, var resultat av detta.   

2. Missbruk o beroende. Ett nätverk med representanter från civilsamhället möts för att 

diskutera vad vi kan hjälpas åt med kring äldre, ensamhet och missbruk. 

3. Julfirandet i Samariterhemmet i samarbete med Stadsmissionen och Diakonistiftelsen 

Samariterhemmet planerades och genomfördes som tidigare år.   

4. Ekumeniskt diakonkonvent. En gång per år träffas de ansvariga för några av frikyrkornas 

diakonala arbete med diakonerna i Svenska kyrkan och verksamhetsledaren på 

Diakonicentrum. Det senaste mötet ägde rum i maj i Missionskyrkan då vi delade 

erfarenheter.  

5. LÖK – Lokal överenskommelse  mellan kommunen och föreningslivet. 

6. Lika – Olika – Hållbar utveckling. 

7. Uppsala ekumeniska kvinnoråd.  

 

Övrigt 

Diakonicentrums verksamhet är en ekumenisk verksamhet i sig och det känns angeläget att vi känner 

till vad som händer i Uppsalas kyrkor/församlingar, för att bidra till mera kunskap och nätverkande 

kyrkorna emellan. Samverkan över församlingsgränserna tror vi är en viktig, framkomlig väg för ökad 

förståelse mellan människor. Tillsammans möter vi de olika sociala och diakonala behov som finns i 

vår stad.  
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Uppsala Kristna Råd    

817601-8508    

    

    

Resultaträkning    

 Not Resultat 2019 Resultat 2018 

Medlemsavgifter  51 850 45 400 

Verksamhetsbidrag 1 534 502 740 000 

Övriga verksamhetsintäkter 2 8 958 43 874 

Summa intäkter  595 310 829 274 

    

Kostnader    
Kostnader för varor, material och vissa tjänster 

 
0 0 

Övriga externa kostnader 3 -541 425 -324 382 

Personalkostnader 4 -301 815 -457 231 

Avskrivningar av anläggningstillgångar 5 0 0 

Summa rörelsekostnader 
 

-843 240 -781 613 

    
Rörelseresultat 

 
-247 931 47 662 

    
Resultat från finansiella investeringar    

Utdelning, värdepapper  0 0 

Värdeförändring, värdepapper  0 0 

Ränteintäkter  0 0 

Räntekostnader   0 0 

Förvaltningsavgift, värdepapper  0 0 

Resultat efter finansiella poster  -247 931 47 662 

    

Årets resultat  -247 931 47 662 
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Uppsala Kristna Råd    

817601-8508    

    

    

Balansräkning    

    

TILLGÅNGAR 

   

 Not 2019-12-31 2018-12-31 

Anläggningstillgångar    
Inventarier 5 0 0 

Värdepapper 6 388 850 388 850 

Summa anläggningstillgångar  388 850 388 850     

    
Omsättningstillgångar    

Övriga fordringar  44 069 51 567 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 19 275 45 065 

Kassa och bank  834 289 1 075 242 

Summa omsättningstillgångar  897 633 1 171 874 

    

Summa tillgångar  1 286 483 1 560 724 

    

    
EGET KAPITAL OCH                                                       

SKULDER 

   

    

Eget kapital 8   

Balanserat resultat  1 464 807 1 417 145 

Årets resultat  -247 931 47 662 

Summa eget kapital  1 216 876 1 464 807 

    

Långfristiga skulder   0 

Summa långfristiga skulder  0 0 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  61 880 23 262 

Övriga kortfristiga skulder  1 050 21 745 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 6 677 50 910 

Summa kortfristiga skulder  69 607 95 917 

    
Summa skulder och eget kapital  1 286 483 1 560 724 
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Uppsala Kristna Råd     

817601-8508     

       

Redovisningsprinciper     
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde. Värdering av värdepapper  

sker till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.    

       

       
Not        

1 Verksamhetsbidrag  2019 2018  

 Uppsala pastorat  197 502 395 000  

 Uppsala pastorat, hyresbidrag 27 000 81 000  

 Uppsala kommun  240 000 240 000  

 Uppsala Missionsförsamling  10 000  

 Österledskyrkan  4 000 4 000  

 Hela Människan  6 000 10 000  

 Danmark Funbo församling 60 000   

    534 502 740 000  

       

2 Övriga verksamhetsintäkter    

  Övrigt  2 194 20 888  

   Totalt 2 194 20 888  

       

 Gåvor och kollekter från medlemsförsamlingar med   

  Gamla Uppsala församling 1 244 1 801  

  Katolska församlingen  3 000  

  Uppsala Baptistförsamling  2 925  

  Helga Trefaldighets församling 5 520 10 417  

  Domkyrkoförsamling  4 843  

   Totalt 6 764 22 986  

       
3 Övriga externa kostnader    

  Kostnad för lokalanpassning 200 000   

  Ersättning till Uppsala pastorat enligt avtal 60 000   
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4 Medeltal anställda under året    

 Kvinnor 1    

 Män 0    

       

 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader   
       

  2019 2018  

  

Löner och andra 

ersättningar 

Sociala kostnader 

(varav pensionskost-

nader) 

Löner och andra 

ersättningar 

Sociala 

kostnader (varav 

pensionskost-
nader) 

 

  231 313 64 139 337 097 119 234  

    4 363   15 033  

       

       
5 Inventarier   2019 2018  

 Ingående anskaffningsvärde 12 854 12 854  

 Inköp  0 0  

 Utrangering  -12 854 0  

 Utg. ack anskaffningsvärde 0 12 854  

       

 Ingående avskrivningar -12 854 -12 854  

 Årets avskrivningar  0 0  

 Utrangering  12 854 0  

 Utg ack avskrivningar 0 -12 854  
       

 Utgående planenligt restvärde 0 0  

       

       
6 Värdepapper     

 Värdepapper har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde eller marknadsvärde.  

       

 Innehav Anskaffn värde Marknadsvärde Bokfört värde Förändring 

 Kapitalinvest 252 214 451 610 252 214 0 

 Obligationsfond  17 771 19 874 17 771 0 

 Ethica Sverige 118 865 171 614 118 865 0 

 Summa  388 850 643 098 388 850 0 

       

       
7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2019 2018 

 Hyreskostnader för kommande år  0 24 250 

 Övrigt     19 275 20 815 

     19 275 45 065 
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8 Eget kapital   

Balanserat 

resultat Årets resultat 

 Ingående balans   1 566 978 -149 833 

 Omföring resultat år 2017  -149 833 149 833 

 Årets resultat     47 662 

 Utgående balans   1 417 145 47 662 

       

       

9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2019 2018 

 Upplupen semesterlöneskuld inkl soc avg   6 335 

 Övrigt     6 677 44 555 

     6 677 50 890 

       

Slutord 
Uppsala Kristna Råds styrelse strävar efter att uttrycka och förverkliga ändamålsparagrafen att vara 

uttryck för och verka för kristen enhet och arbetar med frågor som gäller det lokalekumeniska 

genomslaget och ett ökat  engagemang i det lokalekumeniska arbetet. Styrelsen strävar efter att UKR 

genom det ekumeniska arbetet ska "göra skillnad" församlingarna emellan och i relationen mellan 

församlingarna och det omgivande samhället. 

Samarbetet i UKRs styrelse var gott och relationerna till uppdragsgivarna likaså. Uppmuntrade och 

styrkta av detta arbetar vi vidare mot målet: Kyrkans synliga enhet. 

Uppsala den 26 mars 2020 

Uppsala Kristna Råds styrelse 

Lars Olof Fahlén, ordförande Sven-Eric Andersson, vice ordförande 

 

 

Jan Blom Anders Blåberg 

 

 

Torbjörn Bådagård Harout Ekizian 

 

 

Cecilia Fröjmark Anna-Tora Martin 

 

 

Eva Moberg Lovisa Möller 

 

 

Eva Åsjö 
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Verksamhetsberättelse för 2019 


Årsmöte 


Årsmötet med Uppsala kristna råd (UKR) hölls i Österledskyrkan den 11 april.  


Mötet inleddes med en andakt av Anders Jarl, pastor i Österledskyrkan.  Därefter följde ett samtal 


om klimatfrågorna och vår egen roll. Medverkande var Claes Hedström, Svenska kyrkan,  Johannes 


Widlund, God jord och som samtalsledare Anders Jarl. 


Höstmötet hölls i Frälsningsarméns lokaler 24 oktober med temat: ”Vi riktar blicken utåt i samhället 


och världen”. Lika rättigheter för alla och utmaningar och glädjeämnen i diakonalt arbete. 


Information fick vi från Marie Strandgren, diakonistrateg Svenska kyrkan, Mary Wehbeh, 


projektledare på integration och mångfald, Eva Berglund, Diakon i projektet ”värme/vila” och Khalil 


Wali, projektet integration och mångfald.  


Dr Bo Zetterlund, ”Läkare i världen”, besökte oss också och berättade om deras viktiga verksamhet i 


Uppsala. De har öppet för papperslösa och hemlösa, de som inte har råd med läkarbesök får komma 


gratis till läkare för att få hjälp.  


Styrelse för Uppsala Kristna Råd 
UKRs styrelse består av elva ledamöter och årsmötet valde enligt valberedningens förslag: 


Jan Blom, Anders Blåberg, Harout Ekizean, Cecilia Fröjmark, Anna-Tora Martin, Eva Moberg och 


Lovisa Möller. 


I styrelsen kvarstår för ytterligare ett år: 


Lars Olof Fahlén, Sven-Eric Andersson, Torbjörn Bådagård och Eva Åsjö 


Till ordförande för styrelsen valdes Lars-Olof Fahlén och till vice ordförande Sven-Eric Andersson. 


Valet gäller fram till nästa ordinarie årsmöte. 


Till styrelsen adjungeras dessutom: 


Verksamhetsledaren för UKR med Diakonicentrum 


Representanter för Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd, för Ungdomsutskottet och för Universitetskyrkan 


Redovisningsansvarig, Uppsala pastorat 


Under 2019 sammanträdde UKRs styrelse sju gånger. 


Personal och lokalisering 
Till sommaren gick Maria Schönning i pension från tjänsten som verksamhetsledare. I början av 


hösten tillträdde Annika Oreskovic tjänsten. I samband med bytet omorganiserades verksamheten så 







2 
 


att Annika är anställd av Uppsala pastorat. En koppling till Diakonins hus med arbetsgrupp och chef 


är då skapad. Under året har vidare Gunnar Sandberg och Märta Håkansson tjänstgjort på timme. 


Verksamheten flyttade från Samariterhemmet under våren/sommaren och har nu landat i den nya 


miljön i Missionskyrkan. Samtalsrum delas med Missionskyrkan och kontor till verksamhetsledaren 


hyrs av Svenska kyrkan.  


Före flytten deltog cirka 40 personer i en avslutningsfest i Samariterhemmet med Lars Olof Fahlén 


som värd.  Många höll tal till Maria och festen avslutades med en andakt i Samariterhemmets kyrka. 


Annika välkomnades i sin tjänst av Lars Olof Fahlén och Torbjörn Bådagård vid gudstjänsten den 22 


september i Missionskyrkan  


Ekumeniska aktiviteter 
 


Den ekumeniska bönen i domkyrkan 


Den ekumeniska bönen i domkyrkan har fortsatt under hela året med avbrott vid jul och sommar. 


Den har nu blivit en naturlig och fortlöpande del av vår ekumeniska verksamhet. Varje onsdag kl 


17.30 inbjuds till bön i Bönens kapell, detta leds av frivilliga från i första hand styrelsen men även 


medlemsförsamlingarna. De anställda i domkyrkan ställer upp med allt praktiskt och klockorna ringer 


varje gång när vi börjar.  


 Ekumeniska böneveckan 


Under den Ekumeniska böneveckan för kristen enhet anordnades en gemensam gudstjänst i 


Korskyrkan. Predikan hölls av jesuitpater Philip Geister, rektor för Newmaninstitutet. Flera 


representanter för olika kyrkor deltog. En gemensam annons hade varit införd i UNT angående alla 


kyrkors böneverksamhet under böneveckan.  


Samtalsdag med Sveriges Kristna Råd (SKR) 


SKR inbjöd under våren UKR till en samtalsdag med temat "Låt oss tala med varandra under vägen". 


En stor del av styrelsen deltog i dagen om en vision kring lokala ekumeniska arbeten. 


Lika – Olika 
I samarbete med Bilda, Förbundet Kristen Humanism i Uppland, Sensus och Uppsala Stadsbibliotek 
genomfördes under oktober tre föreläsningskvällar på Stadsbiblioteket.  Det övergripande temat var 


Hållbar utveckling – hållbar framtid. Flera intressanta talare var inbjudna;  Svante Axelsson, Vår tid 


är nu – Möjlighetsbilder på klimatkrisen,  Hanna Wallensten, Hur lättkränkt får man vara? En 


föreläsning om normer, utsatthet och bemötande och  Jonna Elofsson Bjesse, Medveten 
Konsumtion, pratade om cirkulär ekonomi, delningsekonomi, second hand och Fair Trade.  
 


Globala veckan  
 
Globala veckan inföll den 18-25 november och hade rubriken ”Kyrkorna och klimatutmaningen – vad 
kan vi göra?”.  
En arbetsgrupp förberedde veckan och en gemensam affisch annonserades i UNT.  Temakvällen, som 
inföll tisdagen den 19 november i Newmaninstitutets lokaler, bjöd på en paneldebatt som leddes av 
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moderator Dag Tuvelius. Deltagare i debatten var: Margareta Larsson Gredelbykyrkan – om 
Klimatfasta, Claes Hedström Uppsala pastorat – om Klimatappen, Johannes Widlund God jord – om 
stöd för miljöpolicys i församlingar, Henrik Grape Kyrkornas världsråd – om det internationella 
perspektivet och Helena Eld Prästlönetillgångarna Uppsala stift – om hållbar skogsförvaltning. 
Ett 40-tal personer deltog.  
Veckan avslutades traditionsenligt i domkyrkan med en kvällsgudstjänst under temat ”Om de tiger 
ska stenarna ropa”.  Även detta år gjordes en meditationsvandring i kyrkan med olika stationer att 


stanna till vid. Vacker musik fick vi av Delnavazan – Hjärteglädjarna; Ghodrat Moshaei, sångare, 
Shahryar Bakhshipoor, santoor Ali Saleh, tonbak. och kören ”Uppslaget”, ledd av Peter Melin. 
Predikade gjorde pastor Torbjörn Bådagård från Missionskyrkan.  
 I arbetsgruppen ingick representanter från UKR, studieförbunden Bilda och Sensus, förbundet 


Kristen Humanism och Liv- och Fredinstitutet. Söndagsgudstjänsten planerades i första hand av UKR i 


samarbete med domkyrkoförsamlingen.  


Julfirande 


Inför julhelgen sammanställde Diakonicentrums verksamhetsledare församlingarnas öppna julfirande 


med en gemensam annons i Upsala Nya Tidning.  


Jul i gemenskap, det gemensamma julaftonsfirandet i centrala Uppsala, arrangerades i 


Samariterhemmets kyrka och samlingssal. Detta var ett samarrangemang mellan Uppsala 


Stadsmission, Samariterhemmet och UKR. Drygt 110 personer deltog, en stor grupp volontärer 


ställde upp och mycket mat mm skänktes som tidigare från butiker, bagerier och restauranger. Dagen 


inleddes med julbön i kyrkan. Det blev en fin gemenskapsdag som tidigare år.  


ONE - Ungdomsutskottet 


Traditionen att ONE (ekumenisk sammanslutning av ungdomar från olika kyrkor), arrangerar 


ekumeniska ungdomsgudstjänster har fortsatt liksom tidigare år. I år har två samlingar genomförts 


en under våren och en i november. Ca 400 ungdomar deltog i gudstjänsterna. Delande av tro och 


medskapande av bidrag till nödställda i samhället är viktiga punkter på programmet. UKR har bidragit 


med ekonomiskt stöd. 


Församlingsledarkollegiet 


Föreståndare och herdar för medlemsförsamlingarna träffas till frukost 2-3  ggr per termin. Gruppen 


ses i olika församlingslokaler varje gång och besöks ibland av UKR/Diakonicentrums 


verksamhetsledare.   Träffarna är ett bra forum för nätverkande mellan församlingsledarna. 


Information 


Styrelsen höll kontakt med medlemmarna genom att styrelseprotokoll skickades ut till 


församlingarnas kontaktpersoner och genom brev och inbjudningar inför särskilda arrangemang.  


Hemsidan www.ukr.nu har under året fräschats upp och den uppdaterats regelbundet . En viktig del 


av verksamhetsledarens arbete är att förmedla information både till och från de olika 


medlemsförsamlingarna, detta sker genom e-post.   


 



http://www.ukr.nu/
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Diakonicentrum  
Verksamheten bygger i första hand på telefontjänst, medföljning och hembesök/promenader.  


Verksamhetsledaren leder Diakonicentrums verksamhet, är sammankallande och spindeln i nätet 


kring UKR.  


Telefontjänst 


Under året var 17 volontärer engagerade i Telefontjänsten och ringde ca 75 samtal per vecka. 


Under hösten har vi fått stor bekräftelse då bland annat en biståndsbedömare berättade att de såg 


stor skillnad under sommaren, då vi hade stängt. En person som brukar bli uppringd från vår 


verksamhet hade under den månaden blivit mycket mer orolig och personal hade varit tvungna att 


rycka ut oftare för att trygga personen genom besök. Detta ser vi som bekräftelse av 


Diakonicentrums verksamhet. 


Telefonkontakterna bjuds in till en utflykt på våren och Luciafest i S:t Lars kyrka, dessa arrangemang 


sponsras på olika sätt av Uppsala Rotaryklubb. Vårens utflykt gick till Gottsunda. Vi började att åka till 
Bandstolsvägen 69, där vi fick se och höra lite om det sociala arbete som församlingen Livets ord 


bedriver där. Därefter åkte gruppen till Gottsunda kyrka, för en kort guidning av kyrkan och dess 


konstverk. Dagen avslutades med en fikastund i caféet.  Cirka 10 personer deltog, tillsammans med 


volontärer och Rotarys medlemmar som var chaufförer.   


Medföljning(Ledsagning) 


Under 2019 stod ca 7 volontärer till förfogande för uppdrag som medföljare. Via telefon tog tre 


kvinnor emot uppdrag och samordnade sedan så att någon följde med till vårdcentral, sjukhus, 


fotvård mm. Uppdragen kan komma både från den behövande själv, från anhörig eller personal i t ex 


hemtjänsten. Antalet medföljningar under året var ca 110 stycken. Diakonicentrums medföljare blev, 


även i år, inbjudna till föredrag på Akademiska sjukhuset, tillsammans med Röda korsets 


sjukhusvärdar. Sjukhuset står för lokaler, fika och eventuella kostnader, en vår- respektive jullunch är 


också sedvanligt.  


Besökstjänst 


Ca 230 hembesök gjordes under året av en grupp volontärer, cirka 15 olika personer fick besök eller 


promenadstöd.  Detta behov verkar att öka eftersom ensamheten är stor och många inte har någon 


anhörig i närheten. Diakonicentrum har ett stort förtroende från kommunens äldreförvaltning, även 


anhöriga hör givetvis av sig.   


Volontärer 


Verksamhetsledaren arbetar med jämna mellanrum med att rekrytera nya volontärer till sin styrka på 


ca 30. Ibland slutar någon för att de blir äldre och inte orkar ibland av andra anledningar. Att ha en 


meningsfull uppgift, även som pensionär är viktigt och det upplever volontärerna att de genom 


Diakonicentrum har. Uppmuntran i sitt arbete får de i form av förmiddagsfika, volontärsamlingar, en 


årlig bussutflykt och julavslutning med blomma. Under de dagliga fikarasterna ges en möjlighet till att 


umgås och prata med varandra.  


Bussutflykten i år gick först till  Örsundsbro och ”Hela Människan”, där deltagarna fick gott 


förmiddagsfika,  höra historien kring deras secondhandbutik och titta och handla. I Enköping gick vi 







5 
 


en promenad i ”Drömparken” innan det var dags för lunch på Kompassen som drivs av och ligger i 


direkt anslutning till Enakyrkan. Eftermiddagens besök hos Mariadöttrarna i Vallby och ett fika på 


Landsberga gård gjorde dagen fulländad.  


Diakonala områden/Nätverk 


1. Äldrenätverket, där det samverkas om olika frågor som gäller äldre, men det arbetas även 


för systematiskt förebyggande verksamhet. Planering och genomförande av en gemensam 


Besökstjänstutbildning och kurs i ”Psykisk hälsa”, var resultat av detta.   


2. Missbruk o beroende. Ett nätverk med representanter från civilsamhället möts för att 


diskutera vad vi kan hjälpas åt med kring äldre, ensamhet och missbruk. 


3. Julfirandet i Samariterhemmet i samarbete med Stadsmissionen och Diakonistiftelsen 


Samariterhemmet planerades och genomfördes som tidigare år.   


4. Ekumeniskt diakonkonvent. En gång per år träffas de ansvariga för några av frikyrkornas 


diakonala arbete med diakonerna i Svenska kyrkan och verksamhetsledaren på 


Diakonicentrum. Det senaste mötet ägde rum i maj i Missionskyrkan då vi delade 


erfarenheter.  


5. LÖK – Lokal överenskommelse  mellan kommunen och föreningslivet. 


6. Lika – Olika – Hållbar utveckling. 


7. Uppsala ekumeniska kvinnoråd.  


 


Övrigt 


Diakonicentrums verksamhet är en ekumenisk verksamhet i sig och det känns angeläget att vi känner 


till vad som händer i Uppsalas kyrkor/församlingar, för att bidra till mera kunskap och nätverkande 


kyrkorna emellan. Samverkan över församlingsgränserna tror vi är en viktig, framkomlig väg för ökad 


förståelse mellan människor. Tillsammans möter vi de olika sociala och diakonala behov som finns i 


vår stad.  
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Uppsala Kristna Råd    


817601-8508    


    


    


Resultaträkning    


 Not Resultat 2019 Resultat 2018 


Medlemsavgifter  51 850 45 400 


Verksamhetsbidrag 1 534 502 740 000 


Övriga verksamhetsintäkter 2 8 958 43 874 


Summa intäkter  595 310 829 274 


    


Kostnader    
Kostnader för varor, material och vissa tjänster 


 
0 0 


Övriga externa kostnader 3 -541 425 -324 382 


Personalkostnader 4 -301 815 -457 231 


Avskrivningar av anläggningstillgångar 5 0 0 


Summa rörelsekostnader 
 


-843 240 -781 613 


    
Rörelseresultat 


 
-247 931 47 662 


    
Resultat från finansiella investeringar    


Utdelning, värdepapper  0 0 


Värdeförändring, värdepapper  0 0 


Ränteintäkter  0 0 


Räntekostnader   0 0 


Förvaltningsavgift, värdepapper  0 0 


Resultat efter finansiella poster  -247 931 47 662 


    


Årets resultat  -247 931 47 662 
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Uppsala Kristna Råd    


817601-8508    


    


    


Balansräkning    


    


TILLGÅNGAR 


   


 Not 2019-12-31 2018-12-31 


Anläggningstillgångar    
Inventarier 5 0 0 


Värdepapper 6 388 850 388 850 


Summa anläggningstillgångar  388 850 388 850     


    
Omsättningstillgångar    


Övriga fordringar  44 069 51 567 


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 19 275 45 065 


Kassa och bank  834 289 1 075 242 


Summa omsättningstillgångar  897 633 1 171 874 


    


Summa tillgångar  1 286 483 1 560 724 


    


    
EGET KAPITAL OCH                                                       


SKULDER 


   


    


Eget kapital 8   


Balanserat resultat  1 464 807 1 417 145 


Årets resultat  -247 931 47 662 


Summa eget kapital  1 216 876 1 464 807 


    


Långfristiga skulder   0 


Summa långfristiga skulder  0 0 


    


Kortfristiga skulder    


Leverantörsskulder  61 880 23 262 


Övriga kortfristiga skulder  1 050 21 745 


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 6 677 50 910 


Summa kortfristiga skulder  69 607 95 917 


    
Summa skulder och eget kapital  1 286 483 1 560 724 
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Uppsala Kristna Råd     


817601-8508     


       


Redovisningsprinciper     
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde. Värdering av värdepapper  


sker till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.    


       


       
Not        


1 Verksamhetsbidrag  2019 2018  


 Uppsala pastorat  197 502 395 000  


 Uppsala pastorat, hyresbidrag 27 000 81 000  


 Uppsala kommun  240 000 240 000  


 Uppsala Missionsförsamling  10 000  


 Österledskyrkan  4 000 4 000  


 Hela Människan  6 000 10 000  


 Danmark Funbo församling 60 000   


    534 502 740 000  


       


2 Övriga verksamhetsintäkter    


  Övrigt  2 194 20 888  


   Totalt 2 194 20 888  


       


 Gåvor och kollekter från medlemsförsamlingar med   


  Gamla Uppsala församling 1 244 1 801  


  Katolska församlingen  3 000  


  Uppsala Baptistförsamling  2 925  


  Helga Trefaldighets församling 5 520 10 417  


  Domkyrkoförsamling  4 843  


   Totalt 6 764 22 986  


       
3 Övriga externa kostnader    


  Kostnad för lokalanpassning 200 000   


  Ersättning till Uppsala pastorat enligt avtal 60 000   
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4 Medeltal anställda under året    


 Kvinnor 1    


 Män 0    


       


 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader   
       


  2019 2018  


  


Löner och andra 


ersättningar 


Sociala kostnader 


(varav pensionskost-


nader) 


Löner och andra 


ersättningar 


Sociala 


kostnader (varav 


pensionskost-
nader) 


 


  231 313 64 139 337 097 119 234  


    4 363   15 033  


       


       
5 Inventarier   2019 2018  


 Ingående anskaffningsvärde 12 854 12 854  


 Inköp  0 0  


 Utrangering  -12 854 0  


 Utg. ack anskaffningsvärde 0 12 854  


       


 Ingående avskrivningar -12 854 -12 854  


 Årets avskrivningar  0 0  


 Utrangering  12 854 0  


 Utg ack avskrivningar 0 -12 854  
       


 Utgående planenligt restvärde 0 0  


       


       
6 Värdepapper     


 Värdepapper har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde eller marknadsvärde.  


       


 Innehav Anskaffn värde Marknadsvärde Bokfört värde Förändring 


 Kapitalinvest 252 214 451 610 252 214 0 


 Obligationsfond  17 771 19 874 17 771 0 


 Ethica Sverige 118 865 171 614 118 865 0 


 Summa  388 850 643 098 388 850 0 


       


       
7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2019 2018 


 Hyreskostnader för kommande år  0 24 250 


 Övrigt     19 275 20 815 


     19 275 45 065 
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8 Eget kapital   


Balanserat 


resultat Årets resultat 


 Ingående balans   1 566 978 -149 833 


 Omföring resultat år 2017  -149 833 149 833 


 Årets resultat     47 662 


 Utgående balans   1 417 145 47 662 


       


       


9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2019 2018 


 Upplupen semesterlöneskuld inkl soc avg   6 335 


 Övrigt     6 677 44 555 


     6 677 50 890 


       


Slutord 
Uppsala Kristna Råds styrelse strävar efter att uttrycka och förverkliga ändamålsparagrafen att vara 


uttryck för och verka för kristen enhet och arbetar med frågor som gäller det lokalekumeniska 


genomslaget och ett ökat  engagemang i det lokalekumeniska arbetet. Styrelsen strävar efter att UKR 


genom det ekumeniska arbetet ska "göra skillnad" församlingarna emellan och i relationen mellan 


församlingarna och det omgivande samhället. 


Samarbetet i UKRs styrelse var gott och relationerna till uppdragsgivarna likaså. Uppmuntrade och 


styrkta av detta arbetar vi vidare mot målet: Kyrkans synliga enhet. 


Uppsala den 26 mars 2020 


Uppsala Kristna Råds styrelse 


Lars Olof Fahlén, ordförande Sven-Eric Andersson, vice ordförande 


 


 


Jan Blom Anders Blåberg 


 


 


Torbjörn Bådagård Harout Ekizian 


 


 


Cecilia Fröjmark Anna-Tora Martin 


 


 


Eva Moberg Lovisa Möller 


 


 


Eva Åsjö 
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