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Org.nr. 817601–8508 
 

UPPSALA KRISTNA RÅD   
 

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 2 december 2021  
Lokal: Missionskyrkan Uppsala 
 

Närvarande: Lars Olof Fahlén (LOF), Sven-Eric Andersson (SEA), Torbjörn Bådagård (TB), 

Eva Moberg (EM), Annika Oreskovic (AO), Cecilia Fröjmark (CF), Harout Ekizean (HE), 

Simon Blomqvist (SB, UKR:s ungdomsutskott, 68 och 69 §§) och Anna-Tora Martin (ATM). 

 

68 § Inledning 

Mötet inleddes med ett litet julbord. Ordförande LOF hälsade alla välkomna och särskilt 

Simon Blomqvist från Ungdomsutskottet.  

LOF förklarade mötet öppnat och lade fram dagordningen, som skickats ut i förväg. LOF 

föreslog att vi skulle starta med punkt 5 Ekumeniska ungdomsutskottet. EM anmälde en 

rapport/information. 

 

Styrelsen beslöt  

• enligt förslaget med ovanstående ändringar. 

 

69§ Ekumenisk ungdomsverksamhet 

Rapport från ungdomsutskottet och Café genomfarten 

SB presenterade sig som ungdomspastor i Korskyrkan och sammankallande i 

Ungdomsutskottet och berättade om dess verksamhet. De träffas 2-3 gånger per termin, under 

pandemin har det varit personförändringar i församlingarna, färre har kommit och det har 

varit lite segt att komma igång. SB uppmuntrade församlingarna sända någon till 

ungdomsutskottets möten för att nå en större representation.  
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UKR har bidragit till ONE ungdomsmöten, som brukar genomföras en gång per termin och 

riktar sig till ungdomar i högstadiet och på gymnasiet. Inga möte är ännu planerade för våren 

2022.  

SB rapporterade också att många församlingar fått i gång sitt ungdomsarbete på ungefär 

samma nivå som före pandemin och att Pingstkyrkan har kontakt med Sirius fotboll och 

samverkar med dem i Gottsunda. 

AO lämnade en kort rapport från Café Genomfarten eftersom ingen därifrån kunde komma på 

grund av sjukdom bland personalen. Där är nu full verksamhet, tidigare under pandemin har 

uppsökande verksamhet genomförts. 

På en fråga från projektgruppen för den Globala veckan om att under kommande år bredda 

den till yngre åldrar svarade SB att då är det viktigt att ungdomarna är med tidigt i 

planeringen och att det görs i det lokala sammanhanget. 

 

Styrelsen beslöt  

• att tacka för rapporten. 

 

70 § Anmälan av protokoll 

 

Styrelsemöte 21/10 2021 

 

Styrelsen beslöt  

• att lägga protokollet till handlingarna. 

 

71§  Ekonomi  

 

Rapport 

SEA rapporterade att UKR vid slutet av oktober hade ett överskott på 68000kr. Vi förväntar 

oss ett underskott 2021eftersom vi vet om en hel del kostnader i december. 

På nästa möte kommer en längre rapport.  

 

Budgetfrågan 

SEA föreslog att budgeten skulle delas upp mellan Diakonicentrum och resten av 

verksamheten, då blir det tydligare och lättare att redovisa vad pengarna används till. Vissa 

intäkter är enbart riktade till Diakonicentrum.  Under 2022 kommer det att satsas mer på 

Violen och utbildning. 

 

Bidrag från Äldrenämnden 

Äldrenämnden beslutar om bidrag vid sitt sammanträde den 9 december. Vi har sökt 

265000kr och fått oväntade följdfrågor, så utfallet är osäkert. 

 

Styrelsen beslöt  

• att tacka för rapporterna. 

• att SEA, AO och Helene Mattsson jobbar vidare med budgeten. 

 

72 §  Planerade aktiviteter  

 

Ekumeniska böneveckan 18-24 januari 

LOF rapporterade att församlingskollegiet föreslår att gudstjänsten under den ekumeniska 

böneveckan genomförs söndagen den 23 januari kl. 18 på Livets Ord och att Eva Åsjö 

predikar. 
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Styrelsen beslöt  

• att gudstjänsten hålls enligt förslaget ovan. 

• att AO skickar ut en förfrågan till församlingarna om deras aktiviteter under 

böneveckan. 

 

Julfirande i församlingarna 

AO har skickat ut en fråga till om församlingarnas sociala aktiviteter under jul- och 

nyårshelgen men fått svar med väldigt få aktiviteter. Mycket är inställt. 

 

Styrelsen beslöt 

• att AO och ATM sätter samman en generell annons i Uppsalatidningen, som pekar på 

julens kristna budskap och som hänvisar till respektive församling. 

 

Övrigt 

- 

73 § Diakonicentrum  

En terminsavslutningsträff med volontärerna planeras till den 6 december då Lars Björklund 

och LOF kommer och medverkar.  

Fler hembesökare kommer att behövas och söks i januari och februari 2022. 

  

Styrelsen beslöt 

• att tacka för rapporten. 

 

74 § Rapporter 

 

Ekumeniska bönen i domkyrkan  

Domkyrkan kommer att vara stängd på grund av renovering av en orgel under februari 2022. 

UKR har fått en förfrågan hur vi vill göra med den ekumeniska bönen då. Vi konstaterade att 

bönen haft få besökare men att den ändå är värdefull dels för kontinuiteten i 

bönegemenskapen för den enskilde, dels att vi får vara i domkyrkan.  
 

Styrelsen beslöt 

• att ATM meddelar domkyrkan att vi gör ett uppehåll i februari när domkyrkan är 

stängd och sedan skickar ut ansvarslistan efter nyår. 

• att vi informerar mer om den ekumeniska bönen i församlingarna till exempel via 

församlingsledarkollegiet.  

 

Lika – olika 

Nu har alla tre föreläsningarna i serien Lika - olika genomförts. Den sista föreläsningen med 

Ola Larsmo var mer välbesökt än de två tidigare.  

 

Höstmötet 

Höstmötet genomfördes med medverkan av Lena Sölvin och Lotta Tordsson och med Maria 

Schönning som moderator. Tyvärr var uppslutningen från församlingarnas ombud inte så stor 

men för de närvarande var det en mycket uppskattad kväll med många återblickar från en 50-

årig verksamhet. 

 

Globala veckan: samtalskväll 16 november, gudstjänst 21 november 

På tisdagskvällen anordnades en samtalskväll med Jacke Sjödin som moderator och fyra 

inledare, alla inläggen var intressanta, men enskilda. Moderatorn sammanfattade inläggen på 
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vers, vilket var mycket uppskattat, innan det gavs tillfälle för frågor. Drygt fyrtio personer 

fanns i publiken.  

Söndagskvällens gudstjänst samlade sextio besökare. 

 

Temagudstjänst den 1 december  

TB informerade om att denna gudstjänst blev inställd. Det var samma kväll som ytterligare 

restriktioner med anledning av pandemin infördes. Gudstjänsten planeras i stället till våren. 

 

Församlingsledarkollegiet  

Församlingsledarkollegiet rapporterade om att den ekumeniska böneveckan tagits upp vid den 

senaste träffen, se 71§.  

 

Hemsidan 

Uppfräschning och aktuellthållande pågår.  

 

Uppsala ekumeniska kvinnoråd 

Vårterminen håller på att planeras med bland annat helgen 4-5 mars då Britta Hermansson 

dels kommer till firande av Världsböndagen tillsammans med dagledigverksamheten på 

fredagar i Missionskyrkan dels till en kvinnofrukost på lördagen. Dessutom kommer hon att 

medverka vid två samlingar i Österledskyrkan. 

 

Universitetskyrkan 

LOF och TB rapporterade att de varit med på huvudmannamöte för universitetskyrkan. En 

julgudstjänst planeras innan terminen avslutas. 

 

LÖKen 

ATM rapporterade från ett möte i representantskapsgruppen i oktober då även två tjänstemän 

ansvariga för samarbete med föreningar på kommunens hållbarhetsavdelning deltog. De 

poängterade att samråd, samsyn och samverkan är viktig för den lokala överenskommelsen. 

Nu planeras en Dialogkonferens under våren.  

 

Samarbete med Nyby Vision, m.m. 

AO har varit med på caféträffarna Violen i Missionskyrkan tillsammans med cirka 30 damer. 

Många fler vill komma. Under träffarna förekommer stickning, handarbete och målning 

eftersom det är lättare att prata då man har något för händerna. 

Nästa höst kommer Svenska kyrkan ha en kampanj ”Ett varmare Uppsala” och då planerar 

man lägga ut varma saker på stan som folk kan ta och använda. 

 

Gudstjänstlokaler i ny planerad bebyggelse 

Gruppen har haft ett möte. De ställde sig och oss frågan vem vill och kan bygga en ny kyrka i 

dagens ekonomiska och resursmässiga situation. Är det ett interreligiöst centrum vi vill ha, 

där kyrkor kan hyra in sig? Erfarenheten från andra platser är inte enbart positivt.  

Vi bevakar frågan om att bygga ett interreligiöst centrum eller kyrka i den nya stadsdelen. 

 

Övrigt 

EM ställde en fråga om bidrag till etniska föreningar skapar integration eller segregation. EM 

gav exempel som illustrerade detta med att berätta hur tiggeri (bidrag från välmenande givare) 

förstör människors liv och inte får människor att ta jobb. Bidrag bör ställa krav på utbildning 

vara integrerande och leda till arbete. Resurser som kommer utifrån kan lätt utnyttjas. Om 

resurserna kommer inifrån föreningen hjälper alla till att skapa gemenskap och utveckling.  
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Styrelsen beslöt 

• att tacka för rapporterna. 

75 § Nya ärenden 

Uppsala ekumeniska kvinnoråd söker ekonomiskt bidrag för sin verksamhet. 

Styrelsen beslöt 

• att ta upp frågan vid nästa sammanträde. 

 

76 § Kommande sammanträden 

 

• styrelsemöte 3 februari 2022 

• styrelsemöte 24 mars 2022 

• årsmöte 21 april 2022 

• styrelsemöte 19 maj 2022 

 

Styrelsen beslöt 

• enligt förslaget. 

77 § Avslutning 

Ordförande LOF förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

Lars Olof Fahlén   Anna-Tora Martin  

Ordförande     Sekreterare  
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UPPSALA KRISTNA RÅD   
 


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 2 december 2021  
Lokal: Missionskyrkan Uppsala 
 


Närvarande: Lars Olof Fahlén (LOF), Sven-Eric Andersson (SEA), Torbjörn Bådagård (TB), 


Eva Moberg (EM), Annika Oreskovic (AO), Cecilia Fröjmark (CF), Harout Ekizean (HE), 


Simon Blomqvist (SB, UKR:s ungdomsutskott, 68 och 69 §§) och Anna-Tora Martin (ATM). 


 


68 § Inledning 


Mötet inleddes med ett litet julbord. Ordförande LOF hälsade alla välkomna och särskilt 


Simon Blomqvist från Ungdomsutskottet.  


LOF förklarade mötet öppnat och lade fram dagordningen, som skickats ut i förväg. LOF 


föreslog att vi skulle starta med punkt 5 Ekumeniska ungdomsutskottet. EM anmälde en 


rapport/information. 


 


Styrelsen beslöt  


• enligt förslaget med ovanstående ändringar. 


 


69§ Ekumenisk ungdomsverksamhet 


Rapport från ungdomsutskottet och Café genomfarten 


SB presenterade sig som ungdomspastor i Korskyrkan och sammankallande i 


Ungdomsutskottet och berättade om dess verksamhet. De träffas 2-3 gånger per termin, under 


pandemin har det varit personförändringar i församlingarna, färre har kommit och det har 


varit lite segt att komma igång. SB uppmuntrade församlingarna sända någon till 


ungdomsutskottets möten för att nå en större representation.  
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UKR har bidragit till ONE ungdomsmöten, som brukar genomföras en gång per termin och 


riktar sig till ungdomar i högstadiet och på gymnasiet. Inga möte är ännu planerade för våren 


2022.  


SB rapporterade också att många församlingar fått i gång sitt ungdomsarbete på ungefär 


samma nivå som före pandemin och att Pingstkyrkan har kontakt med Sirius fotboll och 


samverkar med dem i Gottsunda. 


AO lämnade en kort rapport från Café Genomfarten eftersom ingen därifrån kunde komma på 


grund av sjukdom bland personalen. Där är nu full verksamhet, tidigare under pandemin har 


uppsökande verksamhet genomförts. 


På en fråga från projektgruppen för den Globala veckan om att under kommande år bredda 


den till yngre åldrar svarade SB att då är det viktigt att ungdomarna är med tidigt i 


planeringen och att det görs i det lokala sammanhanget. 


 


Styrelsen beslöt  


• att tacka för rapporten. 


 


70 § Anmälan av protokoll 


 


Styrelsemöte 21/10 2021 


 


Styrelsen beslöt  


• att lägga protokollet till handlingarna. 


 


71§  Ekonomi  


 


Rapport 


SEA rapporterade att UKR vid slutet av oktober hade ett överskott på 68000kr. Vi förväntar 


oss ett underskott 2021eftersom vi vet om en hel del kostnader i december. 


På nästa möte kommer en längre rapport.  


 


Budgetfrågan 


SEA föreslog att budgeten skulle delas upp mellan Diakonicentrum och resten av 


verksamheten, då blir det tydligare och lättare att redovisa vad pengarna används till. Vissa 


intäkter är enbart riktade till Diakonicentrum.  Under 2022 kommer det att satsas mer på 


Violen och utbildning. 


 


Bidrag från Äldrenämnden 


Äldrenämnden beslutar om bidrag vid sitt sammanträde den 9 december. Vi har sökt 


265000kr och fått oväntade följdfrågor, så utfallet är osäkert. 


 


Styrelsen beslöt  


• att tacka för rapporterna. 


• att SEA, AO och Helene Mattsson jobbar vidare med budgeten. 


 


72 §  Planerade aktiviteter  


 


Ekumeniska böneveckan 18-24 januari 


LOF rapporterade att församlingskollegiet föreslår att gudstjänsten under den ekumeniska 


böneveckan genomförs söndagen den 23 januari kl. 18 på Livets Ord och att Eva Åsjö 


predikar. 
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Styrelsen beslöt  


• att gudstjänsten hålls enligt förslaget ovan. 


• att AO skickar ut en förfrågan till församlingarna om deras aktiviteter under 


böneveckan. 


 


Julfirande i församlingarna 


AO har skickat ut en fråga till om församlingarnas sociala aktiviteter under jul- och 


nyårshelgen men fått svar med väldigt få aktiviteter. Mycket är inställt. 


 


Styrelsen beslöt 


• att AO och ATM sätter samman en generell annons i Uppsalatidningen, som pekar på 


julens kristna budskap och som hänvisar till respektive församling. 


 


Övrigt 


- 


73 § Diakonicentrum  


En terminsavslutningsträff med volontärerna planeras till den 6 december då Lars Björklund 


och LOF kommer och medverkar.  


Fler hembesökare kommer att behövas och söks i januari och februari 2022. 


  


Styrelsen beslöt 


• att tacka för rapporten. 


 


74 § Rapporter 


 


Ekumeniska bönen i domkyrkan  


Domkyrkan kommer att vara stängd på grund av renovering av en orgel under februari 2022. 


UKR har fått en förfrågan hur vi vill göra med den ekumeniska bönen då. Vi konstaterade att 


bönen haft få besökare men att den ändå är värdefull dels för kontinuiteten i 


bönegemenskapen för den enskilde, dels att vi får vara i domkyrkan.  
 


Styrelsen beslöt 


• att ATM meddelar domkyrkan att vi gör ett uppehåll i februari när domkyrkan är 


stängd och sedan skickar ut ansvarslistan efter nyår. 


• att vi informerar mer om den ekumeniska bönen i församlingarna till exempel via 


församlingsledarkollegiet.  


 


Lika – olika 


Nu har alla tre föreläsningarna i serien Lika - olika genomförts. Den sista föreläsningen med 


Ola Larsmo var mer välbesökt än de två tidigare.  


 


Höstmötet 


Höstmötet genomfördes med medverkan av Lena Sölvin och Lotta Tordsson och med Maria 


Schönning som moderator. Tyvärr var uppslutningen från församlingarnas ombud inte så stor 


men för de närvarande var det en mycket uppskattad kväll med många återblickar från en 50-


årig verksamhet. 


 


Globala veckan: samtalskväll 16 november, gudstjänst 21 november 


På tisdagskvällen anordnades en samtalskväll med Jacke Sjödin som moderator och fyra 


inledare, alla inläggen var intressanta, men enskilda. Moderatorn sammanfattade inläggen på 
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vers, vilket var mycket uppskattat, innan det gavs tillfälle för frågor. Drygt fyrtio personer 


fanns i publiken.  


Söndagskvällens gudstjänst samlade sextio besökare. 


 


Temagudstjänst den 1 december  


TB informerade om att denna gudstjänst blev inställd. Det var samma kväll som ytterligare 


restriktioner med anledning av pandemin infördes. Gudstjänsten planeras i stället till våren. 


 


Församlingsledarkollegiet  


Församlingsledarkollegiet rapporterade om att den ekumeniska böneveckan tagits upp vid den 


senaste träffen, se 71§.  


 


Hemsidan 


Uppfräschning och aktuellthållande pågår.  


 


Uppsala ekumeniska kvinnoråd 


Vårterminen håller på att planeras med bland annat helgen 4-5 mars då Britta Hermansson 


dels kommer till firande av Världsböndagen tillsammans med dagledigverksamheten på 


fredagar i Missionskyrkan dels till en kvinnofrukost på lördagen. Dessutom kommer hon att 


medverka vid två samlingar i Österledskyrkan. 


 


Universitetskyrkan 


LOF och TB rapporterade att de varit med på huvudmannamöte för universitetskyrkan. En 


julgudstjänst planeras innan terminen avslutas. 


 


LÖKen 


ATM rapporterade från ett möte i representantskapsgruppen i oktober då även två tjänstemän 


ansvariga för samarbete med föreningar på kommunens hållbarhetsavdelning deltog. De 


poängterade att samråd, samsyn och samverkan är viktig för den lokala överenskommelsen. 


Nu planeras en Dialogkonferens under våren.  


 


Samarbete med Nyby Vision, m.m. 


AO har varit med på caféträffarna Violen i Missionskyrkan tillsammans med cirka 30 damer. 


Många fler vill komma. Under träffarna förekommer stickning, handarbete och målning 


eftersom det är lättare att prata då man har något för händerna. 


Nästa höst kommer Svenska kyrkan ha en kampanj ”Ett varmare Uppsala” och då planerar 


man lägga ut varma saker på stan som folk kan ta och använda. 


 


Gudstjänstlokaler i ny planerad bebyggelse 


Gruppen har haft ett möte. De ställde sig och oss frågan vem vill och kan bygga en ny kyrka i 


dagens ekonomiska och resursmässiga situation. Är det ett interreligiöst centrum vi vill ha, 


där kyrkor kan hyra in sig? Erfarenheten från andra platser är inte enbart positivt.  


Vi bevakar frågan om att bygga ett interreligiöst centrum eller kyrka i den nya stadsdelen. 


 


Övrigt 


EM ställde en fråga om bidrag till etniska föreningar skapar integration eller segregation. EM 


gav exempel som illustrerade detta med att berätta hur tiggeri (bidrag från välmenande givare) 


förstör människors liv och inte får människor att ta jobb. Bidrag bör ställa krav på utbildning 


vara integrerande och leda till arbete. Resurser som kommer utifrån kan lätt utnyttjas. Om 


resurserna kommer inifrån föreningen hjälper alla till att skapa gemenskap och utveckling.  
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Styrelsen beslöt 


• att tacka för rapporterna. 


75 § Nya ärenden 


Uppsala ekumeniska kvinnoråd söker ekonomiskt bidrag för sin verksamhet. 


Styrelsen beslöt 


• att ta upp frågan vid nästa sammanträde. 


 


76 § Kommande sammanträden 


 


• styrelsemöte 3 februari 2022 


• styrelsemöte 24 mars 2022 


• årsmöte 21 april 2022 


• styrelsemöte 19 maj 2022 


 


Styrelsen beslöt 


• enligt förslaget. 


77 § Avslutning 


Ordförande LOF förklarade sammanträdet avslutat. 


 


 


 


Lars Olof Fahlén   Anna-Tora Martin  


Ordförande     Sekreterare  
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