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Styrelsen 2020–2021
Ordförande: Lars Olof Fahlén, Helga Trefaldighets församling
Vice ordförande: Cecilia Fröjmark, St. Lars katolska församling
Kassör: Sven-Eric Andersson, Missionskyrkan
Sekreterare: Anna-Tora Martin, Missionskyrkan
Ledamöter:
Jan Blom, Församlingen Livets Ord
Anders Blåberg, Korskyrkan
Torbjörn Bådagård, Missionskyrkan
Harout Ekizean, Armeniska apostoliska kyrkan
Eva Moberg, Församlingen Livets Ord
Sara Nilsson Edström, Gamla Uppsala församling
Eva Åsjö, Ärentuna församling
Adjungerade:
Annika Oreskovic, Diakonicentrum
Kristiina Husgafvel, Uppsala pastorats utsedda ekonom för UKR
Representant för UKR:s ungdomsutskott
Representant för Universitetskyrkan
Representant för Uppsala ekumeniska kvinnoråd

Protokoll fört vid styrelsemöte den 3 december 2020
Lokal: Digitalt via Zoom
Närvarande: Anna-Tora Martin (ATM), Lars Olof Fahlén (LOF), Sven-Eric Andersson
(SEA), Cecilia Fröjmark (CF), Annika Oreskovic (AO), Eva Moberg (EM), Sara Nilsson
Edström (SNE), Anders Blåberg (AB), Janne Blom (JB), Torbjörn Bådagård (TB), Manne
Åsehäll (MÅ) från Universitetskyrkan samt Eva Berglund (EB) till och med § 40.
Förhinder: Eva Åsjö och Harout Ekizean
37 §
Inledning
Sammanträdet inleddes med bön och ett upprop eftersom mötet genomfördes digitalt.
38 §
Fastställande av dagordning
EM anmälde en informationspunkt under rapporter.
LOF anmälde en beslutspunkt angående nytt datum för gudstjänsten som skulle ha hållits
under Globala veckan i november.
TB anmälde ärenden om södra Uppsala och diakonalt utskott att tas upp under punkten nya
ärenden.
Styrelsen beslöt
• att dagordningen fastställdes med ovanstående tillägg.
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39 §

Anmälan av protokoll

styrelsemöte 2020 10 01
AU 2020 11 11
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Styrelsen beslöt
• att lägga protokollen till handlingarna.
40 §
Vila och värme
LOF introducerade punkten genom att referera till AU:s beslut den 11 november om att
medverka i projektet Vila och värme. Det är inget bidrag från UKR till projektet utan
verksamheten kommer att se i samverkan med Svenska kyrkan och föreningen Uppsalastödet.
UKR går in med pengar och kommer att ha en representant i styrgruppen. Eva Berglund,
citydiakon i Helga Trefaldighets församling, har varit med från starten och var inbjuden till
detta möte för att redogöra för projektet.
Varje måndag och torsdag natt från den 14 december till den 29 mars kommer man att erbjuda
5 gäster (hemlösa i åldern 18 till 25 år) boende, ett mål mat, dusch och möjlighet att tvätta
kläder.
Personalen kommer att bestå av tre personer, en anställd och två volontärer.
Verksamheten kommer att bedrivas i en lokal som Svenska kyrkan äger.
De som vill sova en natt måste anmäla sig en dag innan och träffa någon i personalen innan de
kan komma på kvällen.
Eva Berglund kommer att skriva ett informationsblad, som hon gärna ser att man sprider i
kyrkorna.
Man vet ännu inte hur stort behovet är. Många ensamkommande och hemlösa har enligt
uppgift lämnat Uppsala. Frälsningsarmén driver också Sagahemmet med plats för fem
kvinnor, men det är underutnyttjat, liksom ett liknande härbärge för män.
Styrelsen beslöt
• att utse Annika Oroskovic till UKR:s representant i styrgruppen
• att tacka för rapporten och önska Vila och värme lycka till.
41 §

Ekonomi

Ekonomirapport
SEA rapporterade att det för närvarande finns 81 000kr kvar på årets budget. Det finns dock
kostnader kvar att betala under året som julannonsen, kostnader för de timanställda och
uppmuntransjulklapp till volontärerna.
Budgetfrågor
UKR har ungefär 300 000kr i intäkter som vi ska förvalta på bästa sätt.
Styrelsen beslöt
• att tacka SEA för rapporten.
• att budgetfrågorna bordläggs till nästa sammanträde.
42 § Verksamhetsförändringar med anledning av smittläget
Två timanställda jobbar med anpassning av verksamheten, bland annat besöksverksamhet och
promenader. De har också köpt in en gåva för att uppmuntra volontärerna med, som ska
överlämnas coronasäkert. De jobbar 8 timmar var i veckan, i första hand fram till jul.
Org.nr. 817601–8508
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AO har skickat ut en förfrågan till församlingar vilken verksamhet man har, för att ta med i en
julannons om sociala aktiviteter. Annika har inte fått så många svar, några har svarat att
kyrkan är öppen andra att de inte har någon verksamhet.
Kyrkorna gör olika nu när man inte kan vara mer än åtta deltagare i någon samling. TB
rapporterade att Missionskyrkan kommer att dela ut julkassar någon dag före jul i stället för
att ha öppen kyrka mellan jul och nyår, som man annars brukar ha. JB rapporterade att Livets
Ord också delar ut matkassar. Det är svårt att skriva om matkasseutdelning i en annons. EM
med flera påpekade att vi inte får missa julbudskapet i annonsen.
Styrelsen beslöt
• att AO och ATM samarbetar om en text till en julannons där det står något kort om
julbudskapet och där det finns hänvisningar till församlingarna.
43 §

Planerade aktiviteter på Diakonicentrum
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Den 14 december kommer AO och de timanställda att finnas i Missionskyrkan för att ge
volontärer en uppmuntringspresent och servera glögg och pepparkakor på ett coronasäkert
sätt. Rotary, som tidigare har varit med på Luciafirande, vill i år vara med om de blommor
som delas ut till våra kontakter.
Annika har varit ute med Kyrka på stan flera gånger både tillsammans med Svenska kyrkan
och tillsammans med några i Mosaikförsamlingen. Bland annat har man gått ut till
kyrkogården och mött flera tacksamma människor. AO kommer att gå ut på söndag och vill
gärna ha sällskap.
Styrelsen beslöt
• att tacka för rapporterna.
• att AO skickar ett e-mail till styrelsen om tider för kommande Kyrka på stan så fler
kan vara med.
44 §

Gudstjänsten under kyrkornas globala vecka

Gudstjänsten i globala veckan i november ställdes in på grund av pandemin, liksom
paneldebatten. Projektgruppen för den globala veckan har beslutat att paneldebatten ska
genomföras den 16 mars 2021. Domkyrkan är bokad den 14 mars för gudstjänsten som skulle
hållits den 22 november.
Styrelsen beslöt
• att gudstjänsten ska hållas söndagen den 14 mars kl. 18 i domkyrkan.
45 §

Rapporter

Ekumeniska bönen i domkyrkan
Bönen startar den 13 januari 2021. ATM kommer att skicka ut en lista där alla kan notera när
man kan ansvara för bönen.
Ekumeniska böneveckan
Församlingsledarkollegiet tror inte det är möjligt att samlas till en gemensam gudstjänst i
januari. Därför kommer Ingela Wikander och Eva Åsjö skriva en bön. Olika delar av bönen
kommer att filmas från de olika kyrkorna i Uppsala som en digital hälsning. TB kommer att
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redigera ihop detta till en film som kan användas vid gudstjänsterna som sänds från de olika
kyrkorna.
Om restriktionerna tillåter har Christoffer Abrahamsson, präst i Lötenkyrkan, erbjudit oss att
ha en gudstjänst i Lötenkyrkan.
Styrelsen beslöt
• att i första hand genomföra idén med en digital bönehälsning från de olika
församlingarna.
• att i andra hand tacka för erbjudandet att hålla gudstjänst i Lötenkyrkan om
restriktionerna tillåter det.
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Lika – olika
Lika olika – alla på samma ort, en föredrags- och samtalsserie om livstolkning, existens och
samexistens i Mallansalen i Stadsbiblioteket tre måndagar i oktober. Det är ett
samarrangemang med Förbundet Kristen Humanism, Bilda och Sensus. Det genomfördes med
endast 25 personer närvarande, men serien streamades också via Bildas kanaler.
De tre måndagskvällarna 5, 12 och 19 oktober var efter omständigheterna välbesökta.
Församlingsledarkollegiet
Vid det senaste mötet i St Pers kyrka deltog Gudrun Rosén från sjukhuskyrkan med en
presentation. Nästa församlingsledarkollegium är den 9 februari.
Ungdomsutskottet
LOF har fått ett e-mail från ungdomsutskottet där man vill göra ett upprop om större och
bredare engagemang från församlingarna med mer representation.
Styrelsen beslöt
• att förhålla sig positiv till ett upprop från ungdomsutskottet till kyrkorna.
• att UKR håller kvar tanken om ett ”majmöte” i enlighet med det beslut som fattades i
4 § den 2 februari 2020.
Uppsala ekumeniska kvinnoråd
I oktober genomfördes en kvinnofrukost både fysiskt och digitalt, den lanserade frukosten i
november fick tyvärr ställas in. Nu planerar vi för våren, dels flera kvinnofrukostar, dels
Världsböndagen den 5 mars med tema ”Bygg på en stadig grund” utarbetat i Vanuatu.
Universitetskyrkan
MÅ rapporterade att Universitetskyrkan har ställt om och blivit digital både vad gäller möten
och utbildningar. Man har dock en del fysiska samtal ofta enligt principen Walk & Talk. MÅ
började sin tjänst i april och sedan dess har mässa endast firats tre gånger. I stället har man
genomfört digitala samtal, bland annat en religionsdialog med företrädare för den judiska
församlingen i Stockholm.
MÅ undrade också vad kyrkorna i Uppsala kan erbjuda studenter i Uppsala. Mötet kunde
informera om några grupper: Facebookgruppen Kyrkornas unga vuxna i Uppsala, Kristen
Idrottskontakt KRIK, God Jord, Kristna Fredsrörelsen, Diakoniaaktivisterna, Pannkakskyrkan
och Agape. Detta är ingen fullständiglista.
Styrelsen beslöt
• att AO skickar frågan till församlingarna och ber dem skicka svar till MÅ:s epostadress manne.asehall@studentprast.uu.se.
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Ett behov
EM rapporterade om att 70–80% av alla prostituerade kvinnor i Europa kommer från
Rumänien. Där har EM kontakt med en präst som för att motverka detta ger utbildning och
kurser för ungdomar i 14–16 års åldern. Till detta behöver han datorer mm. EM vädjar till
dem som har uttjänt utrustning att skänka dem till detta ändamål.
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Styrelsen beslöt
• att EM skriver ihop något som AO kan skicka vidare till församlingarna.
Övriga rapporter
CF undrade hur de olika kyrkorna gör nu i dessa tider till följd av covid-19 smitta när
restriktioner tillåter att endast åtta personer samlas.
LOF rapporterade att i Helga trefaldighet firas en enkel mässa kl. 11 med 8 deltagare plus
tjänstgörande, och dessutom har man 2 andakter varje söndag. I Eriksbergskyrkan och Sta
Maria kyrka hålls kyrkan öppen för enskild andakt under gudstjänsttid.
SNE rapporterade att gudstjänsten från Lötenkyrkan streamas, men att Gamla Uppsala kyrka
är öppen under gudstjänsttid med musiker på plats. Församlingen har dessutom varit tydlig
med att enskild kommunion genomförs.
CF rapporterade att St Lars firar gudstjänst med stängd kyrka. En liten krets kommer och
deltar på plats dessutom streamas mässan. Kommunion sker utanför mässan.
JB rapporterade att Livets Ord bara har digitala gudstjänster.
46 §

Nya ärenden

Socialt utskott
TB framhöll att det händer mycket på det sociala området. Han förordade ett socialt utskott
eftersom inte alla kyrkor är representerade i UKR:s styrelse.
Södra Uppsala
TB hade med sig frågan från sin styrelse. LOF informerade om att UKR svarade på en remiss
angående sydöstra staden där vi framhöll att behovet av samlingslokaler behöver beaktas.
Styrelsen beslöt
• att frågorna beredes av AU och tas upp på kommande sammanträde.
47 §

Kommande sammanträden

Styrelse
• 4 februari kl.17-19
Styrelsen beslöt
• att sammanträda vid ovanstående datum och tid.
48 §
Avslutning
Ordförande LOF förklarade sammanträdet avslutat.

Lars Olof Fahlén
Ordförande
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Anna-Tora Martin
Sekreterare

