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LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 21
Anmälningar

Kyrkorådet beslutar

att anteckna följande anmälda handlingar.

1. Distriktsrådet i Brämaregården, protokoll 20 14-02-09

2. Miljörådet, resepolicy 2014-04-02

3. Miljörådet, inköpspolicy 20 14-04-02

4. Stiflelsestyrelsen, protokoll 20 14-04-03

5. Distriktsrådet i Kyrkbyn-Älvstranden, protokoll 2014-04-24

6. Kyrkoherden, delegationsbeslut 2014-04-25 angående kollekt vid
konfirmation.

7. Kyrkoherden, delegationsbeslut 20 14-04-30 angående kollekt vid
konfirmation.

8. Kyrkoherden, delegationsbeslut 2014-05-06 angående kollekt vid
konfirmation.

§ 22
Information om döpta 2013 med Göteborgsindex

Sara Sandelin lämnar information om döpta 2013 med Göteborgsindex.

§ 23
Information om konfirmerade 2013 med Göteborgsindex

Sara Sandelin lämnar information om konfirmerade 2013 med Göteborgsindex.

§ 24
Information om inträden och utträden 2013 med Göteborgsindex

Sara Sandelin lämnar information om inträden och utträden 2013 med
Göteborgsindex.

Onde Utdragsbestyrkande
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LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§26
Information om döpta januari-april 2014

Sara Sandelin lämnar information om döpta januari-april 2014.

§27
Information om inträden och utträden januari-april 2014

Sara Sandelin lämnar information om inträden och utträden januari-april 2014.

§28
Information om deltagandet i huvudgudstjänster i distrikten 2013 med
Göteborgsindex

Sara Sandelin lämnar information om deltagandet i huvudgudstjänster i distrikten
2013 med Göteborgsindex.

§29
Ekonomisk plan för 2015-2017

Kyrkorådet diskuterade och gav ingångar på den konsekvensbeskrivning och
bamkonsekvensanalys som bifogats handlingarna. Kyrkorådet visade på att det är
mycket viktigt för församlingen att den plan som beslutats genomförs och
bej akade därför konsekvensbeskrivningen och barnkonsekvensanalysen.

Kyrkorådet beslutar

all ange följande plan för församlingens bruttokostnader under åren 2015—2017,

2015 47 551 tkr (varav internhyra 5 086 tkr, kyrkorådet 120 tkr,
resursanslag 1 450 tkr, och övrig verksamhet 40 895 tkr)

Ordfbrande Utdragsbestyrkande

zfrv.
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§25
Information om medlemmar och befolkning 2013 med Göteborgsindex

Sara Sandelin lämnar information om medlemmar och befolkning 2013 med
Göteborgsindex.
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Kyrkorådet

2016 50 173 tkr (varav internhyra 6 043 tkr, kyrkorådet 120 tkr,
resursanslag 1 479 och övrig verksamhet 42 531 tkr)

2017 51 904 tkr (varav internhyra 6 043 tkr, kyrkorådet 120 tkr,
resursanslag 1 509 och övrig verksamhet 44 232 tkr)

att beräkna församlingens intäkter under 2015 till 7 $35 tkr (varav externa
intäkter 6 135 tkr, interna intäkter för resursanlag 1 450 tkr och övriga interna
intäkter 250 tkr),

att begära anslag från samfälligheten för församlingens verksamhet under 2015
med 39716 tkr (47 551 tkr— 7835 tkr),

att begära anslag från samfälligheten för resursverksamheten för arbete med
integration i hela Göteborg under 2015 med 312 tkr, och

att begära anslag från samfälligheten för resursverksamheten för bokningscentral
för Hisingen under 2015 med 1138 tkr.

§30
Samarbetsavtal med Rambergskyrkan inom Equmeniakyrkan samt
handlingspian

Kyrkorådet beslutar

att församlingen ska ingå ett förlängt samarbetsavtal med Rambergskyrkan inom
Equmeniakyrkan enligt bilaga.

att anta handlingspian enligt bilaga.

§ 31
Val av två ledamöter till samarbetsrådet med Rambergskyrkan

Kyrkorådet beslutar

att välja Adam Karlsson och Sofia Krok till ledamöter till samarbetsrådet med
Rambergskyrkan.

Orcide Utdragsbestyrkande



Svenska kyrkan +
1 GOTEBORG

§ 32
Rapport från Arbetsgruppen för översyn av distriktsråden 1 Lundby
församling

Kristian Lillö lämnar infonTlation om arbetet med översynen av distriktsråden i
Lundby församling.

§ 33
Information om Putsegården

Kristian Lillö och Sara Sandelin lämnar information om Putsegården.

§ 34
Ordföranden informerar

Annika Johansson lämnar information om:
Ideellt forums idédagar

• Bokningscentralen
• Nästamöte7/l0

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdamm
2014-06-03
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§ 35
Kyrkoherden informerar

Kristian Lillö lämnar information enligt bilaga.

§36
Ovriga frågor

•

•

•

Glad sommar
Önskemål om dagordning
Hålla tiden
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Samarbetsavtal
mellan Lundby församling och Rambergskyrkans församling
inom Equrneniakyrkan

Med utgångspunkt frän den ekumeniska överenskommelsen om kyrkogemenskap mellan
Svenska k\Tkan och Svenska Missionskrkan förbinder vi oss

- Att utveckla och fördjupa ett sedan lång tid gemensamt liv i gudstjänst. uppdrag och
tjänst samt att be för varandra

- Att ömsesidigt se medlemmarna i våra kyrkor som delar av Kristi kropp och välkomna
dem att ta emot sakrament och pastorala tjänster

- Att som tecken på gemenskapen inbjuda varandra vid församlingens mottagande av
kkoherde respektive installation av församlingsföreståndare

För att utveckla denna gemenskap tillsätter de hda församlingarna ett samarhetsråd som
består av distriktschefen i Bra•iaregårdens distrikt annan av kTkoherden utsedd person och
Rirsamlingsföreståndare samt \Iterligare två representanter för vardera församlingen.

Samarbetsrådets uppgift är att

- Fördjupa samtalet om den gemensamma uppgiften i området

- Söka sammanhang där ett närmare samarbete ska kunna stärka evangeliets närvaro i
vittnesbörd och tjänst

- Samtala om relationerna mellan församlingarna och behandla hantering av praktiska
frågor som kan uppstå utifrån församlingamas olikheter både i spiritualitet och
sociokulturella skillnader

- Fördjupa redan befintligt gudstjänstli och annan verksamhet och utveckla olika
former av samverkan

- För \arje år upprätta en handlingsplan

Detta avtal har töregåtts a tidigare avtal (från 1 jan 2010 till 31 dec 2013) och gäller från 1
jan 2014 till 31 dec 2015.

Göteborg 2014

För Lundby församling För RambergskyTkan
A
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Handlingspian 20140101-201401231
Lundby församling/Brämaregårdens distrikt och
Rambergskyrka n

B i laga till Samarbetsavtal mellan Lundby försami ing/Brämaregårdens distrikt
och RambergskyTkan

Detta är de områden vi ska samarbeta kring:

- Sammanlysta gudstjänster tv gånger per termin, varav en i
Brämaregårdens kyrka och en i Rambergskyrkan.

- Stilla dag en gång under vrterrninen.

- Bokträffar i Café Elena, Västra Sannegårdskajen 3-4 gånger per termin.

- Gudstjänster på Sehlstedtsgatans äldreboende. vilande under våren 2014
och åtewpptas när möjligheter finns.

- Samarbetsrådet för samtal om hur vi är kyrka i nybyggda områden.

- Konfirmationsundervisning (friluftskonfirmation) under våren 2014, sker
inom ramen för Svenska kyrkans konfirmandverksamhet. Vår intention är
att hitta möjligheter till fortsatt gemensam konfirmandundervisning under
hösten 2014.

Göteborg 2014

För Lundby församling för Rambergskyrkan
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Kyrkorådet 2014-06-03

Kristian Lillö

Kyrkoherde-rapport

Beredskap inför Uppdrag Granskning den 28 nt af

Församlingens personal träffas en gång i månaden, på onsdagar, mellan klockan 8:30 och 12,
och det kallas Storsamlingar. Vi börjar alltid med mässa. Samvaron fortsätter vid kaffeborden,
och nu senast var det sill & potatis och rabarberpaj. Därefter är det alltid någon sorts
gemensam fortbildning eller fördjupning. 1 april vandrade vi på Färjenäs, och hade
miljötipsrunda, och dopbekräftelse där den gamla kyrkan låg, och avslutade med studiebesök
på Gryab AB.

Nu i maj höll vi oss i våra egna lokaler och blev uppdaterade på:

• Huvudreglema för kontakter med media i samband med kriser av olika slag,
• Lagstiftningen och Svenska kyrkans syn när det gäller, äktenskap och samkönad

kärlek

• Tystnadsplikten för präster (absolut) och diakoner, och om sekretessen för alla som
arbetar inom Svenska kyrkan.

• Mångfaldsgruppens arbete här i Lundby församling

Delar av informationsmaterialet som vi samtalade kring, och länkar för den som önskar att
fördjupa sig i utvecklingen fram till idag läggs ut på hernsidan.

Gudstjänstutveckling

Under de senaste veckorna har jag tillsammans med chefsgruppen fört samtal om vilka former
som är bäst för församlingens gudstjänstutveckling. Ett tag var det aktuellt att ta in en
projektledare utifrån. Nu, står det däremot klart, och det glädjer mig verkligen, att Pontus
Bäckström, som är väl förtrogen med våra distrikt, känner vår historia och delar våra
drömmar — kommer att ansvara för gttdstjänstttt’ecklingen, från golvet. Processen har inletts,
och tillsammans har vi i chefsgruppen haft en hel dag tillsammans på konferensanläggningen
på Bokenäs. för att mötas kring gudstjänstlängtan. Arbetet är långsiktigt, och ska ske i
harmoni med den anda och längtan som lokalt lever hos alla som lever, rör sig och är till i
varje distrikt. Låt oss fortsätta ha detta som vår bön. Under den närmaste tiden kommer jag att
frigöra tid och skapa möjligheter av olika slag för gudstjänstutveckling, från golvet, i Pontus
tjänst. Den andra dagen på Bokenäs ägnade vi åt teambuilding för chefsgruppen.



Kick-off 29 augusti med kyrkorådets ledamöter som middagsgäster

Kick-offen för församlingens personal är en gång om året — och det som gäller för den
kommande Kick-Offen är att den går av stapeln den 29 augusti, att den äger rum här i
Göteborg, och att kyrkorådets ledamöter är varmt välkomna att komma klockan 16, och dela
måltidsgemenskapen vid 17.00.

Medarbetardagen — lördagen den 11 oktober

Inbjudan till alla ideella medarbetare, att vara med, och dagen börjar klockan 11:30 och är
j5’lld med överraskningar. Detaljprogram och anmälningsblankett kommerframöver.

Eftersom vi är så många, kanske över 200 personer, har vi lagt upp följande ramar:

• 11.30 samling i Lttndby nya kyrka och Lundbyförsamlingshem
• 12:00 Lunch i både Lundby nya kyrka, och i Lundbyförsamlingshem
• Program: 13:30 — 14.15 Lundby nya (kyrkorummet):
• Workshops och Seminarier 14.45- 15.30 i Lttndby nya och iförsamlingshemmet.
• Kaffe 15:3 0 på respektive ställe.

• 16:30 Festmässa i Lttndb nya kyrka

Att leva upp till måten

Vår personalstyrka kommer att utökas för att vi ska kunna leva upp till de mål som är satta för
församlingen. Vi behöver bli fler för att kunna möta arbetsanhopningar, gå in för varandra vid
tillfälliga och längre vakanser och ledigheter och för att utveckla gudstjänstlivet och
verksamheten. Se t ex dokumentet Pool-Teamet, som är infällt nedan.

Personal

Lisbeth Strörngren går i pension i sommar.

Diakon Håkan Stenow slutar och börjar som lärare för blivande diakoner.

Diakon Louise Marmkvist, flyttar över från Brämaregården till Länsmansgården efter Håkan
Stenow.

Prästen Henny Forsberg vikarierar på ett tillsättningsvikariat i Brämaregården fr o m augusti.

Prästen Peter Wahlbäck vikarierar i Pool-Tearnet (fr a begravningsgudstjänster) t o m 3 1
december 2014.

Natanael Olander är tillsvidareanställd som ungdomsmusiker (50 %)

Simon Los sbom är vikarierande vaktmästare t o m 31 december 2014.



Storsamlingar för personalen till hösten

29 augusti: Kick-Off— hela dagen (se ovan)

24 september: Elizabeth Nasimbwa hjälper oss med AKKA uppföljning. Seminarium med
rubriken “Hur möter vi främlingsfientlighet och rasism på arbetsplatsen?” med diskussion och
konkretion. 1 övningarna lär vi oss att känna igen rasism och hur man kan bemöta sådana
värderingar och företeelser på arbetsplatsen.

5 november: “framtiden bos hos oss (FBHO)” - Kristina Helgeson. Kristina har fått ett
tvåårigt forskningsuppdrag inom Dela tro- dela liv-projektet. Hon ska inom fBHO-nätverket,
samla och reflektera över erfarenheter och lärdomar kring hur kulturmöten kan hanteras.
Kristinas forskartjänst är en av kyrkokansliets tre “post dok. — tjänster”. Hon är antropolog -

studerar vad som sker i en kontext och i ett socialt och kulturellt sammanhang. “— Jag vill
försöka ha en blick för det som sker i ett rum, i en särskild miljö. Vem gör vad? Hur påverkas
församlingar av kultunnöten?”

26 november: Samtal och inspiration inför allas arbete med Verksamhetsberättelsen

17 december, kl. 8:30 — 12, Lundby nya kyrka: Kommunikation och julavslutning!

Dessutom:

Idag har distriktschefen Ing-Marie Gustavsson sagt upp sig formellt eftersom hon fått
anställning som diakon i Torslanda — Björlanda. Rekryteringsfasen är påbörjad och annons
efter distriktschef—diakon, kommer på vår hemsida inom kort, i Svenska kyrkans tidning (den
12 och 19 juni), och på Samfiillighetens hemsida, med sista ansökningsdag den 4 juli, och
intervjuer inpianerade till den 12 augusti.

Rekryteringen efter en präst inom Konftts/Pool-Team pågår och planen är att genom detta
frigöra tid för Pontus Bäckström att arbeta med Gudstjänstutvecklingen från golvet med
odelat, och dessutom gå in som distriktschef i Kyrkbyn — Alvstranden till Ing-Maries
efterträdare är på plats, förhoppningsvis till årsskiftet.

Idag har Kenth Wikström och undertecknad varit på förhandsvisning av Amhults kyrka, som
ska stå klar till november 2014. från Lundby församling överlämnade vi välsignelser och ett
litet olivträd.



Kristian Litlö, kh

Dokumentet: Pool-Teamet

Lund by församling 20 14-05-25

Kristian Lillö

Bakgrundsteckning till uppbyggandet av Pool-Teamet

Inledning

Av den Verksamhetsberättelse för 2013 som kyrkorådet har fastställt framgår det på ett
flertal punkter att planerad och budgeterad verksamhet inte har kunnat genomföras. Av
Verksamhetsberättelsen framgår det också att huvudskälet för detta är att det inom
församlingen inte har funnits resurser att tillgå vid vakanser av olika slag. Vid kortare och
längre sjuksktivningar, liksom vid vakanser i samband med rekryteringar, har dessutom
befintlig verksamhet med all säkerhet inte uppnått den höga kvalitet som var tänkt eller
förväntad av kommunen och andra organisationer som vi samarbetar med. En permanent
personalbrist kan ha inneburit att kvaliteten på planering och genomförande begränsats. Ett
exempel är att personalen inte alltid har kunnat utföra sådant som kräver en bredd av
kompetenser inom arbetslaget. Att ta tag i tidens utmaningar, projekt av olika slag,
fördjupning och teambuilding är andra nödvändiga saker som kommer till korta när
personalresurserna är otillräckliga. Även en del av den stress som arbetsmiljöuppföljningen
AKKA antyder kan höra samman med detta.

Nedslag i Verksamhetsberättelsen för 2013 för att belysa olika konsekvenser

av resursbristerna och behovet av personalförstärkning:

Kommentar till årets resultat:



“...kostnader som blev lägre...framförallt inom vuxenverksamhet, konfirmandverksamhet och

verksamheten Uppdrag medmänniska. Dessa kostnadsminskningar betor delvis på att vissa

aktiviteter inte har kunnat genomföras på grund av de nämnda vakanserna och

långtidssjukskrivningarna.” (Verksamhetsbetättelsen, sidan 1)

Gudstjänstlivet

“En viktig del av gudstjänstlivet i församlingen är alla de gudstjänster som firas på
äldreboenden, dagcentral och som andakter i samband med verksamheter och samlingar.
Inför året sattes ett mål att samla all personal som arbetar med gudstjänster på
äldreboenden för att samtala kring ämnen som former, samarbete med ideella medarbetare
och vårdpersonal. Sådana samlingar har inte genomförts. Det har prioriterats bort eftersom
arbetet med handboksförslaget har varit tidskrävande.” (Verksamhetsberättelsen, sidan 4)

Gudstjänstlivet i Biskopsgården (och Länsmansgården)

“Målet att använda texter och musik från andra språkgrupper/länder/kulturer har inte helt
uppfyllts. Detta beror på den höga arbetsbelastning som rått på grund av flera vakanser i
arbetslaget.” (Verksamhetsberättelsen, sidan 5)

Gudstjänstlivet i Kyrkbyn — Älvstranden

“Det finns en önskan att ägna mer tid till planering inför gudstjänsterna för att höja
kvaliteten och göra det möjligt för fler att vara med i hela processen. Gudstjänst för små och

stora har kommit längst i detta arbete. Bland annat på grund av vakanser och sjukskrivningar
bland personalen har inte detta genomförts för alla gudstjänster under året i den
utsträckning anställda och medarbetare föresatt sig. Att skapa mötesplatser och
gudstjänstgrupper är en av vägarna framåt i det arbetet.” (Verksamhetsberättelsen, sidan 6)

Gudstjänstlivet i Länsmansgården

“Under lång tid har en prästtjänst varit vakant i arbetslaget. Det har påverkat arbetet med
söndagens gudstjänster och andakterna på Svartedalen.” (Verksamhetsberättelsen, sidan 6)

Musik

“Kyrkomusikerna och musikpedagogerna avsåg att fortsätta med den gemensamma
fortbildningen genom ett utbyte av idéer och ett kollegialt lärande. Detta fick dock stå



tillbaka under året på grund av att arbetet med förslaget till ny kyrkohandbok tog mycket tid.

Det var dessutom oklart hur utbytet och lärandet skulle organiseras.”

(Verksamhetsberättelsen, sidan 9)

Musik i Kyrkbyn — Älvstranden

“Arbetet med att etablera och rekrytera fler till Krypttonerna pågår men tappade tempo då

en av de två körledarna blev sjukskriven.” (Verksamhetsberättelsen, sidan 10)

Musik i Länsmansgården

“Då kyrkomusikern varit långtidssjukskriven och under hösten börjat en ny tjänst i en annan

församling har varken Elements of Love (ungdomskör) eller Kyrkokören (kör för vuxna) varit

särskilt aktiva...Onsdagsmässorna har under året inte i samma utsträckning som planerats

fått musikkaraktär beroende på personalvakans.” (Verksamhetsberättelsen, sidan 11)

Barnverksamhet i Kyrkbyn — Älvstranden

“Målet att nå till exempel nysvenskar har inte nåtts. Det har dessutom varit svårt att bredda

målgruppen eftersom det redan är lång kö. På grund av sjukskrivning har målet med att

bygga upp samarbete med olika instanser för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

fått läggas på framtiden.” (Verksamhetsberättelsen, sidan 13)

Ungdomsverksamhet

“Varje vecka närvarar personal från Lundby församling på de högstadieskolor som finns inom

församlingen. Eftersom en del av hägstadieskolorna också rymmer mellanstadiet skapas

därmed mötesplatser även med elever i dessa åldrar, vilket är mycket positivt. På grund av

sjukskrivning och vakanser hat några skolor under hösten inte fått så många besök som det

var planerat.” (Verksamhetsberättelsen, sidan 14)

Vuxen/äldreverksamhet i Biskopsgården (och Länsmansgården)

“Under året har arbetslaget i Biskopsgården och Länsmansgården genomfört två

retreatinspirerade dygn som vänt sig till Västra Hisingens enhet för brukare med



medfötjande personal. På grund av omstrukturering och personalbrist hos oss fanns det inte
möjlighet att genomföra fler.” (Verksamhetsberättelsen, sidan 18)

Vuxen/äldreverksamhet i Brämaregården

“1 distriktet planerades det för ett arrangemang speciellt för nyinflyttade. På grund av vakans
i personalstyrkan fanns inte tid att låta planerna bli verklighet.” (Verksamhetsberättelsen,
sidan 18)

Vuxen/äldreverksamhet i Länsmansgården

“...på grund av vakanser och sjukskrivningar. Därför har det inte varit möjligt att genomföra

samtliga aktiviteter med den regelbundenhet som var inplanerad. Detta har framför allt
drabbat Kaffe på torget och Onsdagskväll i Länsmansgården.” (Verksamhetsberättelsen,
sidan 19)

Vuxen/äldreverksamhet 1 Tolered

“Frukostgruppen lades ned under året på grund av personalbrist.” (Verksamhetsberättelsen,
sidan 20)

Integrationsarbete

“Studiebesök för de som vill träna svenska har inte gått att genomföra på grund av
sjukskrivningar och personalvakanser. Detta har också medfört att den planerade översynen
av integrationsarbetet inom församlingen inte har kunnat genomföras.”
fVerksamhetsberättelsen, sidan 22)

Intern service

“Under året har arbetslaget drabbats av sjukskrivningar och vakanser och har därför inte
kunnat utföra verksamheten på det sätt det var planerat.” (Verksamhetsberättelsen, sidan
25)

Bokningscentralen Hisingen
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“På grund av sjukskrivningar har det inte funnits tid till att färdigställa en enkät för att mäta

nöjdheten internt och externt.” (Verksamhetsberättelsen, sidan 29)

Kristian Lillö, kyrkoherde


