
Verksamhetsberättelse Equmenia Fristads Julstugan 2.0 

med Uppesittarkväll – Höstterminen 2020 

 

Bakgrund 

Som så mycket annat detta besynnerliga och väldigt annorlunda år med pandemi, så tänktes det 

också i alternativ när vår traditionsenliga Julstuga inte gick att genomföra som vanligt. Att bjuda in till 

lotterier, servering och musikunderhållning inomhus i kyrkan var inte ett alternativ när råd och 

restriktioner för minskad smittspridning gjorde det omöjligt. Beslutet i julstugekommittén togs 

ansvarsfullt om att avblåsa traditionellt utförande detta år och Equmenias styrelse fick börja fundera 

över alternativ. Med utebliven loppmarknad hade två viktiga arrangemang för inkomster tvingats 

ställa in under året och det krävdes lite nytänkande. I ett möte tillsammans med församlingens 

styrelse började idéer spånas för att hitta alternativ och skapa intäkter. Idén om en Youtube-sänd 

”uppesittarkväll” såg sitt ljus och ordförandena i Equmenia och församling, Malin och Kjell-Ove, tog 

idén vidare med ambitionen att dra igång en liten projektgrupp för alternativ julstuga – en Julstuga 

2.0 med uppesittarkväll. 

 

Idéer växer fram 

I samband med Equmenias styrelsemöte den 7 oktober samlades många kreativa själar utöver en 

entusiastisk Equmenia-styrelse (totalt 14 personer). Under ledning av undertecknad (som fått frågan 

att projektleda) brainstormades idéer fram för att skapa ett arrangemang som positivt skulle 

engagera Equmenia och församling i tider av saknad gemenskap. Hur kunde vi synas och märkas på 

orten samtidigt som vi spred lite av den traditionella julstugans julstämning och glädje? Ekonomi och 

goda idéer för att samla in medel för verksamhet var förstås i fokus, men också hur vi kreativt kunde 

ta vara på våra nyfunna Corona-lösningar med bl.a. digitala sändningar. 

Idéerna duggade tätt i smågrupper innan blädderblocket tecknades fullt med snilleblixtar. Det var 

bl.a. julmarknad med lotterier på torget, Jul-quiz på Youtube, digital Julgala med musikunderhållning, 

bakluckeloppis, hembakat och hemslöjdat via Rekoringsinspirerad försäljning via Facebook, elcykel-

lotteri som hållbar variant på ett billotteri, julvandring med stationer på jultema för att nämna några 

av många idéer. Ett program växte fram som under torsdag till söndag under några veckor flyttade 

Julstugan ut på torget i Fristad.  Idén var att bjuda Frista’borna på lotterier, julkransar, julblommor 

och julstämning utanför ICA City:s entré. Tillsammans med ett stort lotteri med elcykel som 

stjärnvinst blickade allt fram emot vår grand final, en direktsänd uppesittarkväll med egna julvärdar, 

musikunderhållning och kända profiler från ortens sammanhang i utmaningar och dueller. 

 

Engagerade arbetsgrupper med välsignade gåvor bidrog till vår succé 

Ett engagerat arbete drog igång och flera justeringar och anpassningar följde för att parera 

folkhälsomyndighetens åtstramade råd för minskad smittspridning. Att erbjuda Fristad, equmenia 

och församling en virus-säker julstuga innebar att goda idéer som julvandring och Equringsförsäljning 

(vår variant av Rekoring) fick strykas. Det vässade vårt utförande, men innebar också att alla de 

välsignade gåvor som våra Equmeniamedlemmar och våra församlingsmedlemmar har kom väl till 

pass. Spårarscouter flyttade julpysslet utomhus när kransar skulle bindas, julmarknadsståndet fick 

prepareras med plexiglasskärmar och vänliga hållavtåndsskyltar och kommunikationen på sociala 

medier fick lyftas till nya höjder när fysiska möten än mer uteblev. Men störst utmaning hade nog 



vårt team bakom planering och sändning av Julstugans uppesittarkväll. Den begränsade publiken som 

var tänkt att skapa stämning tillsammans med orkester, konferencierer, medverkande och 

teknikerteam, fick bantas till minimal styrka enligt restriktioner om 8 st fysiskt i lokalen. Teamet 

bakom program, musik och teknik löste det med mycket förinspelat material där musiker och 

sångare mixades samman utifrån individuella inspelningar i egna hemstudiomiljön. Och vilket resultat 

det blev efter många arbetstimmar framför datorskärmarna, superproffsigt och imponerande! 

 

28 november: Grand final, vår uppesittarkväll – primetime, live och med säkert 300 tittare! 

Eftermiddagar och kvällar på torget med lotterier i vårt marknadsstånd skapade kontakt med 

Fristaborna. Vi upplevde att många kom fram bara för att prata och få lite gemenskap i tider av 

distansering och avstånd. Vi såg att vår traditionella julstuga var saknad men att alternativet skapade 

igenkänning och uppfattades positivt. Cykellotteriet blev en succé med slutsålt på sista dagen inför 

dragningen senare samma kväll på uppesittarkvällen. 

Så det var med förväntan många bänkade sig framför skärmar, paddor och kanske telefonskärmar kl 

19:00 den 28 november. Wow vilken upplevelse och gemenskap det blev! Våra programledare Alice 

Ryberg och Julia Eriksson tog hand om oss som superproffsiga julvärdar i en mysigt julpyntad 

studiomiljö. Bandet spelade och sjöng (distanserat och förinspelat) klassiska jullåtar som ledde fram 

till quiz-frågor på bäst melodikryssmanér. Inspelat material med utmaningar och dueller med kända 

Fristaprofiler mixades in och skapade lite närhet till aktiviteter och sammanhang utanför kyrkan. Våra 

större lotterier med elcykeln, staffanstake mm drogs live i studion och lycklig vinnare i vårt 

gratislotteri ringde på telefon för att gratuleras i sändning. Musiker och solister gav oss gåshud 

genom den sköna musiken, samtidigt påminde den oss om julens budskap och Jesu födelse. Mot 

slutet gästade trollkaren Mr BoRing och gav vad vi kanske kan kalla en andakt genom hissnande 

trollerikonster. Det var nog med ett stort leende som vi alla somnade den kvällen, både 

medverkande i hela Julstugans genomförande och tittarna från sändningen av uppesittarkvällen. 

Mycket positiv feedback strömmade in de närmaste dagarna. Uppesittarkvällen och närvaron på 

torget hade helt klart givit lite av det som vi så mycket saknat av gemenskap och möten. Dock var vi 

överens om att en riktig fysisk Julstuga med mycket folk och trängsel är vad vi längtar till och hoppas 

att få uppleva kommande år. 

 

Hur gick det då, ekonomiskt? 

Jo, det gick bra. Equmenia gjorde ett resultat på lite över 75 000 kr vilket vi var mycket tacksamma 

över förstås. Men stört glädje bjöd arbetet att genomföra allt tillsammans där uppemot 100 personer 

bidragit i olika uppgifter och sammanhang. Glädjen att mötas i uppesittarkvällen ska heller inte 

underskattas när vi i Coronapandemin längtade efter gemenskap. Även om det mötet förstås är lite 

endimensionellt via skärm, så går engagemang och glädje genom rutan. 

 

Tack Gud för att du givit oss gåvor och kreativitet för att möta svårigheter och utmaningar under 

pandemin. Tack för gemenskap och glädje när vi formar idéer tillsammans. 

 

Tack för att jag fick koordinera Julstuga 2.0 med Uppesittarkväll. 

 

Peter Serrander 


