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Styrelsen 2021–2022
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 ortodoxa kyrkan
Eva Moberg, Församlingen Livets Ord
Eva Åsjö, Ärentuna församling
Sara Nilsson Edström, Gamla Uppsala församling
Adjungerade:
Annika Oreskovic, Diakonicentrum
Helena Mattsson, Uppsala pastorats utsedda ekonom för UKR
Representant för UKR:s ungdomsutskott
Representant för Universitetskyrkan
Representant för Uppsala ekumeniska kvinnoråd

Protokoll fört vid styrelsemöte den 20 maj 2021
Lokal: Digitalt videomöte.
Närvarande: Anna-Tora Martin (ATM), Lars Olof Fahlén (LOF), Sven-Eric Andersson
(SEA), Eva Moberg (EM), Eva Åsjö (EÅ), Cecilia Fröjmark (CF), Helena Mattsson (HM, till
och med §36), Anders Blåberg (AB), Sara Nilsson Edström (SNE), Annika Oreskovic (AO),
Karolina Berneheim (KB) och Torbjörn Bådagård (TB).
34 §
Inledning
Ordförande LOF hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat och lade fram dagordningen,
som skickas ut i förväg. ATM föreslog att punkterna LÖKen och Globala veckan ska in under
rapporter. EM föreslog att en punkt om församlingarnas planering inför sommaren också ska
in under rapporter.
Styrelsen beslöt
• att följa den utskickade dagordningen med ovanstående tillägg.
35 §

Anmälan av protokoll

årsmöte 22/4 2021
styrelsemöte 22/4 2021
Styrelsen beslöt
• att lägga protokollet till handlingarna.
Org.nr. 817601–8508
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36 §
Ekonomi
HM har fortsatt fått hjälp av Kristiina Husgafvel eftersom hon har haft svårt att komma in i de
system som behöver användas. På grund av detta kunde vi inte få någon ekonomirapport
denna gång.
SEA rapporterade att medlemsavgifterna kommer att debiteras ut inom kort.
Styrelsen beslöt
• att tacka för rapporterna.
37 §
Uppföljning av årsmötet
LOF rapporterade att protokoll och stadgar har skickats till vår nya medlem Cross Culture.
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Frågan om välkomnande av nya gemenskaper med annat gudstjänstspråk
Denna fråga var ett medskick till styrelsen från årsmötet. LOF inledde diskussionen med att
redogöra för vad stadgarna kräver och påpekade att UKR som tradition inte haft någon
uppsökande verksamhet.
Frågan diskuterades då många positiva synpunkter framkom, som till exempel att det är bra
att känna till vilka som finns och kunna hänvisa och att det handlar om integration och är bra
för de som är nya i stan. Det kan vara lättare att göra en kartläggning av vilka grupper som
hyr lokaler i kyrkorna.
Styrelsen beslöt
• att AU utreder frågan vidare
• att AO skickar ut en fråga till församlingarna och uppmanar dem att rapportera de
grupper som hyr kyrkolokal eller som man på annat sätt känner till.
38 §
Frågan om kyrkor i ny planerad bebyggelse (uppföljning av tidigare ärende)
TB och SEA har träffats och förberett frågan. De föreslår att en grupp på cirka 5 personer
bildas för att handlägga frågan.
Styrelsen beslöt
• att bilda en grupp i enlighet med förslaget.
• att SEA i upptakten tar kontakt med deltagarna i gruppen.
• att TB ingår i gruppen tillsammans med Susanne Nordgren, kontraktsprost och
kyrkoherde i Danmark Funbo, Ragnar Brugård, nyligen pensionerad pastor i
Equmeniakyrkan boende i området samt någon från St. Lars och Livets Ord eller
Korskyrkan.
39 §

Planerade aktiviteter

Samarbete med Nyby vision: (förslag: Veteranerna)
Med start till hösten planeras en ny grupp i Missionskyrkan för att ge äldre människor med
annan bakgrund än svenska en mötesplats och möjlighet att lära mer svenska.
Styrelsen beslöt
• att tacka för informationen.
Höstmöte
UKR brukar bjuda in till ett höstmöte i oktober. Innehållet diskuterades, psykosociala frågor,
vad vi tar med oss från pandemin hur går vi vidare och vad vill vi ta med oss in i framtiden
och hur öppnar vi upp.
Org.nr. 817601–8508
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Styrelsen beslöt
• att höstmötet ska genomföras den 28 oktober.
Uppstartsaktivitet för volontärer inför hösten
AO har träffat volontärerna i små grupper under våren, handledningen med Christina Olsson
Blomqvist kommer att fortsätta. Den föreläsning som skulle varit i december kommer att
genomföras så snart samhället öppnar upp.
Styrelsen beslöt
• att tacka för rapporten.
40§
Diakonicentrum
AO har den mesta tiden varit i Diakonins hus, men besökt Missionskyrkan flera gånger i
veckan. Volontärerna längtar efter att kunna träffas i Missionskyrkans lokaler och detta
planeras ske så fort samhället och kyrkan öppnar upp.
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Styrelsen beslöt
• att tacka för rapporten.
41§

Rapporter

Ekumeniska ungdomsutskottet
För ungefär ett år sedan planerades det för att inbjuda representanter från församlingarna till
ett möte där man talar om utbudet av ungdomssamlingar och eventuellt framtida
gemensamma ungdomssamlingar.
Styrelsen beslöt
• att inbjuda till en samling under andra hälften av höstterminen.
Ekumeniska bönen i Domkyrkan
Nu är ansvarslistan för vårterminen fulltecknad. Höstterminen börjar den 8 september.
Styrelsen beslöt
• att ATM gör en ny ansvarslista till hösten, att den skickas ut till styrelsen och att AO
vidarebefordrar den till församlingarna i Uppsala.
Ekumeniska böneveckan
Ingen rapport.
Lika – olika
Projektgruppen där AO och ATM ingår har kommit överens med stadsbiblioteket att ha
samlingar måndagarna den 11, 18 och 25 oktober kl. 18-19.30. Föreläsare för två av dem är
redan klara. Temat kommer att vara Demokrati och inriktas på dåtid, nutid och
framtidsperspektiv.
Församlingsledarkollegiet
Under församlingsledarkollegiets senaste träff berördes frågorna om hur pandemisituationen
hanteras i de olika kyrkorna och hur man planerar när kyrkorna kan öppnas upp igen.
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Hemsidan
Uppdateringar och förbättringar sker kontinuerligt. En större uppfräschning och
modernisering kommer att ske i sommar.
Annonsering m.m.
Efter utforskning av AO har det framkommit att för gratis annonsering i UNT måste man
ligga på och prata för att skapa en relation till tidningen. EM föreslog en offensiv annonsering
”Ta hand om din själ”.
Uppsala ekumeniska kvinnoråd
ATM informerade om att UEK har haft årsmöte, delvis digitalt, delvis fysiskt och att man
planerar en fysisk kvinnofrukost utomhus i Vasaparken på lördag.
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Universitetskyrkan
KB informerade om att Universitetskyrkan planerar en pilgrimsvandring på lördag. På senaste
tiden har söktrycket ökat. KB påminde också om deras sorgegrupp för unga människor inte
bara för studenter.
Globala veckan
Samtalskvällen som inte blev av 2020 planeras nu till den 16 november i Missionskyrkan med
samma paneldeltagare, alla utom en har hittills lämnat positiva besked.
Domkyrkan är bokad för avslutningsgudstjänsten söndagen den 21 november kl. 18.
LÖKen
Uppsala kommun inbjuder till en digital dialogkonferens den 15 juni kl. 17.30 med anledning
av samarbetet med föreningslivet. I år hoppas man lyfta upp ämnet hållbarhet och
klimatomställning.
Församlingarnas planering inför sommaren
Det finns en längtan i församlingarna att kunna öppna kyrkorna för fler än 8 personer på
anvisade platser, förhoppningsvis redan den 1 juni. Flera vittnade om att enbart digitala
gudstjänster blir tråkigt i längden. Vi gick en runda där de närvarande församlingarna
presenterade sommarplaner.
CF: St. Lars har 2 gudstjänster på lördagen och 3 på söndagen med fasta platser. Någon av
gudstjänsterna kommer att streamas.
TB: Missionskyrkan kommer att ha gudstjänst på vanlig tid och kyrkkaffe i trädgården vid
Flottsundskyrkan på eftermiddagen, de som då kommer kan ha sett gudstjänsten digitalt. Efter
midsommar kommer man ha inspelade andakter, som man kan se tillsammans i kaféet i
kyrkan och samtidigt dricka kyrkkaffe. Dessutom arrangeras dagläger på Enebygården vid
Mälaren och musik i sommarkväll i Flottsundskyrkan i augusti.
SNE: Tunabergskyrkan har vandringsgudstjänster till Frälsarkransen i Tunåsen och mässor i
Gamla Uppsala.
EM: Livets ords stora sommarsatsning är en Europakonferens sista helgen i juli. I övrigt vill
man öppna upp och träffas.
LOF: Helga trefaldighet fortsätter med öppna gudstjänster och mässor. Dessutom planeras
sommarkafé och konfirmandläger.
EÅ: Storvreta är en av mellanstationerna på en 4 dagars pilgrimsvandring från Örbyhus till
domkyrkan med start den 19 juli.
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Styrelsen beslöt
• att tacka för rapporterna.
42§
Nya ärenden
AB föreslog att UKR ska uppmärksamma att en nyöversättning av Nya Testamentet är på
gång. AB bevakar frågan.
43§
Kommande sammanträden
AU föreslår följande dagar och tider för styrelsesammanträden under hösten:
•
•
•

9 september kl. 17
21 oktober kl. 17
2 december kl. 17

Styrelsen beslöt
• enligt förslaget.
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44 §

Avslutning

Ordförande LOF förklarade sammanträdet avslutat.

Lars Olof Fahlén
Ordförande
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Anna-Tora Martin
Sekreterare

