PROTOKOLL
FÖRSAMLINGSRÅDET
I ÖNSTA FÖRSAMLING
Plats och tid
Närvarande ledamöter

Närvarande ersättare

Sammanträdesdatum

§§ 64-73

2018-05-28
Rönnby Kyrkcenter, 2018-05-28
Yngve Anderberg (ordf.), Gunilla Bengtsson,
Charlotta Granberg, Elisabeth Granberg, Mikael Thorgren,
Siv Anderberg (för Ann-Sofie), Anne-Marie Nyström (för
Anette), Kristina Liderfelt Andersson (för Per-Åke),
Karin Degréus (kaplan)
Anmält frånvaro: Ann-Sofie Berglund, Anette Lindström,
Per-Åke Olofsson
Anmält frånvaro: Arne Sellberg
Mötet inleddes en kort andakt ledd av Elisabeth Granberg som
bl.a. skrivit en egen dikt

Inledning

§64
Närvaro enligt listan ovan.

Upprop

Föredragningslista

§65
Församlingsrådet beslutar
att godkänna föredragningslistan
Föredragningslista
1. Inledning
2. Upprop
Beslut
3. Godkännande av dagordningen
Beslut
4. Föregående protokoll
Beslut
5. Val av justerare
Beslut
6. Text för Önsta FR på nätet
Disk. Beslut
7. Nya Gudstjänst-agendor
Beslut
8. Datum/ämnen för höstens FR möten
Disk. Beslut
9. Kyrkorummets utformning
Disk. Beslut
10. Information
Av Kaplan
a. Möte med arbetslaget 11/6
b. FR mässa 9/12
c. App för barn ”Kyrkan”
Av FR-deltagare
d. Rapport från Stadsmissionens årsmöte
e. Information från Klädswapen
11. Övriga frågor
a. Ev. frågor för kommande FR
b. Ev. ytterligare deltagare till nästa BM
c. Ledning av nästa inledande andakt
d. Ev. övriga frågor

Ordf

Just

Sekr
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12. Avslut av mötet

Föregående protokoll

§66
Församlingsrådet beslutar
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
§67
Församlingsrådet beslutar

Justering

att utse Mikael Thorgren till justeringsperson.

Text för Önsta FR på nätet

Nya Gudstjänst-agendor

Datum för nästa FR & BM

§68
FR visas den nuvarande texten och beslutar efter samråd att
godkänna denna efter några mindre ändringar i texten. Se
bifogat dokument.

§69
Församlingsrådet fick läsa igenom de nya Gudstjänstagendorna
för vardagsgudstjänst, aftonmässa, söndagsmässa,
musikgudstjänst, söndagsgudstjänst, morgonmässa och
lekmannagudstjänst. Några mindre ändringar ska göras men
utöver det beslutar FR att godkänna agendorna. FR noterar
även att Sofia Svensson tagit väldigt fina bilder som nu pryder
omslagen till agendorna.
§70
Församlingsrådet beslutar om följande tider:
FR 18/9 ÖGK kl. 18.30-20.30
BM 4/9 kl. 17-18 ÖGK
FR 16/10 kl. 18.30-20.30 ÖGK
BM 4/10 kl. 19-20.30 ÖGK (Mässa först kl. 19.00)
FR 26/11 kl. 18.30-20.30 RKC
BM 13/11 kl. 17-18 ÖGK
3/12 ÖGK kl. 18-20 Öva inför FR Gudstjänst (uppgifterna
delas ut i oktober på FR)
9/12 FR Gudstjänst kl. 11.00 i ÖGK
FR 21/1 2019 kl. 18.30-20.30 RKC
BM 7/1 2019 kl. 17-18 ÖGK

Ordf

Just

Sekr
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§71
Kyrkorummets utformning Förslag har inkommit om:


Att ta bort knäfallen under en prövotid på ett år för att bl.a.
underlätta utdelning av nattvarden och möjliggöra att
altaret kan flyttas. Undantag görs vid konfirmation och ev.
vid önskemål om knäfall vid bröllop.



Att lägga igen mikrofonluckan i kyrkorummet och ersätta
den med riktiga plattor.



Att köpa in en stor matta att ha framför altaret. Detta för att
underlätta för barnverksamheten när barnen ska sitta ner.

Församlingsrådet beslutar
att stötta dessa önskemål och att Mikael och Charlotta ska vara
behjälpliga med att titta på mattor ihop med arbetslaget.
§72
Kaplanen informerar om

Information

a) Att FR den 11/6 kommer ha en våravslutning ihop med
arbetslaget kl. 17 i Mariasalen i Önsta Gryta Kyrka. Vi hjälps
tillsammans åt att ställa i ordning före och efter.
b) Att FR kommer hålla i en Gudstjänst den 9/12 kl. 11.
c) Att det den 29/5 kommer att släppas en ny app för barn som
heter ”Kyrkan”. Den har utvecklats på nationell nivå
tillsammans med Västerås stift och är en del av ”dela tro, dela
liv” projektet.
Gunilla, Charlotta och Mikael rapporterar från
d) Stadsmissionens årsmöte där det bl.a. presenterades en ny
direktor för Stadsmissionen Magnus Uhlin. Niklas Gunnar som
ny ledamot i styrelsen och ny ordförande Ola Söderberg. Två
ledamöter från styrelsen avtackades också med blommor.
Elisabeth, Gunilla och Charlotta informerar från
e) Vårens klädswap den 7/5. Eventet var lyckat med många
glada klädswapare. Cirka 25-30 personer deltog i Fairtrade
fikat med tillhörande swap.

Ev. frågor kommande FR

Ordf

Just

Sekr

§73
a) Ingela som är församlingens nya diakon kommer
förhoppningsvis vid nästa FR och berättar om sitt arbete och
om det nya insamlingsprojektet som internationella gruppen
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ska besluta om. Vi fortsätter även arbetet med
församlingsinstruktionen. Anne-Marie berättar att de via den
nya väntjänsten fått utbildning av Ingemar Moritz och att det
väntas ett studiebesök på Gotlandsgatan den 4/6. Vi hoppas få
mer information vid nästa FR.
Extra deltagare vid BM

b) Ingen ytterligare kunde delta detta datum tyvärr

Ledning av nästa andakt

c) Ingen anmälde sig. Eventuellt kommer Ingela leda andakten

Ev. övriga frågor

d) Inga övriga frågor anmäldes

Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Underskrifter:

Sekreterare

_______________________
Charlotta Granberg

Ordförande

_______________________
Yngve Anderberg

Justerare

_______________________
Mikael Thorgren
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