
Betelkyrkan - Örbyhus musikcentrum 
 
1. Vilka natur- och kulturvärden finns i dag? Gör en kortfattad beskrivning av det som nu finns inom ditt intresseområde 
som är positivt för turismen och för de boende. 
 
SVAR: 
Betelkyrkan utgör i sig ett kulturvärde, byggd år 1885 och speglande den typ av religiös idealism som frodades i dåtidens 
Örbyhus (och norra Uppland). Idag är merparten av de gamla missionshusen sålda och används för andra ändamål. Min 
ambition är att bibehålla Betelkyrkan helt intakt och att där regelbundet genomföra olika musikprojekt med anknytning till i 
första hand barockmusik (men även folkmusik), t.ex. i form av kyrkokonserter och måndagsträffar (med sopplunch). Här 
använder jag mig av ett rätt omfattande musikaliskt nätverk, bestående av t.ex. mina musikerkollegor i Stockholm (med 
omnejd) och studenter vid Musikhögskolan. 
Till verksamheten är en vänförening knuten, som utgör en mycket värdefull och trevlig bas. 
 
2. Kan dessa värden utvecklas? Beskriv vad som skulle kunna göras för att de befintliga förutsättningarna kan tas till vara 
ännu bättre. 
 
SVAR: 
Marknadsföring av Betelkyrkan och dess musikverksamheten skulle absolut kunna utvecklas ytterligare, t.ex. genom en 
hemsida, men även genom tätare information i t.ex. "Norra Uppland". I dagsläget skickas regelbundna rundbrev (per post 
eller per mail) till vänföreningens medlemmar. Därutöver annonseras kyrkokonserterna i "Norra Uppland" och i UNT. 
 
Ett annat utvecklingsområde är behovet av praktisk hjälp i samband med kyrkokonserter och måndagsträffar. Här ingår de 
typiska förberedelsesysslorna, t.ex. dammsugning av kyrksalen, i ordningställa stolar, trycka program, tända ljus etc. Ogärna 
vill jag "utnyttja" vänföreningens medlemmar, eftersom jag ser ett särskilt värde i att medlemsskapet i vänföreningen skall 
präglas av största möjliga frihet, utan underliggande krav och förväntningar. (Detta kan ju vara ett problem i många 
församlingar, där medlemmarna ofta färväntas "ställa upp" i en omfattning som kanske inte alltid är praktiskt 
möjlig.) Tillfogas bör, att ett flertal personer i vår vänförening redan i dagsläget självmant erbjuder sig att hjälpa till med 
praktiska sysslor. En spännande utvecklingstanke är att organisera en grupp ungdomar, som mot en lämplig form av 
ekonomisk ersättning får ansvara för vissa förberedelsesysslor. 
 
Ett tredje utvecklingsområde är Betelkyrkans uppvärmningssystem, som idag består av en oljepanna från början av 1960-
talet. Bergvärme är det gemensamma svaret från ett antal fackmän inom området, som jag tillfrågat. En ekonomisk 
utmaning är här att Betelkyrkan är klassad som ecklesiastikbyggnad, vilket gör att rotavdrag inte får göras. 
 
Eventuella råd och tips tar jag gärna emot, med glädje och tacksamhet ! 

 


