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   2020-05-27 

   PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET     

I ÖNSTA FÖRSAMLING   ”e-mail sammanträde” §§ 29-32 

   Datum 2020-05-14 - - 05-27 

Deltagande ledamöter: 

Yngve Anderberg (ordf.), Ann-Sofie Berglund, Gunilla Bengtsson, Anette Lindström, Per-Åke Olofsson, 

Mikael Thorgren, Elisabeth Granberg, Charlotta Granberg, Marit Norén (kaplan) 

Deltagande ersättare: 

Siv Anderberg, Ann-Marie Nyström, Kristina Liderfelt Andersson, Arne Sellberg 

 

Inledning $ 29 

På grund av Corona-restriktionerna har inga möten med Församlingsrådet hållits sedan 2020-03-05. 

2020-04-02 och 2020-04-17 skrev Marit rapporter till Församlingsrådets Beredningsgrupp 

 och Församlingsrådet med information om hur personalen har det och vad som händer I 

 Önsta församling under våren och sommaren under rådande omständigheter. 

2020-05-14 skrev Marit en rapport som hur verksamheten föreslås planeras, organiseras och genomföras 

under hösten.  I avsaknad av fysiska möten och i stället för telefonmöte, beslöt beredningsgruppen att hålla ett 

”e-mail sammanträde”, dvs varje ledamot och ersättare ombads att skriftligt ta ställning till och kommentera 

Marits rapport, baserat på denna och de två tidigare rapporterna. 

 

Marits rapport 2020-05-14 $ 30 

Vi i personalen jobbar på ungefär som tidigare i dessa undantagstider och försöker komma framåt i 

planeringen av höstens verksamhet.  

Det är roligt att se att så många är med vid morgonandakterna.  

A Höstens gudstjänster 

Just nu sitter jag och planerar gudstjänsterna, som vi hoppas kan firas i höst. 

Vi försöker planera för en god rytm i gudstjänstlivet – så att folk känner igen sig, men så att ändå blir 

varierat. 

En återkommande grundrytm i höst (med avbrott för t.ex. allhelgonas minnesgudstjänst och 

julhelgen) har jag försökt få till såhär: 

Första söndagen i månaden: Söndagsöppet med Gudstjänst eller Mässa för små och stora 

Andra söndagen i månaden: Gospelmässa (med VVC eller en gästande gospelkör) 

Tredje söndagen i månaden: Musikgudstjänst (med ensemble eller solist som anlitas) 

Fjärde söndagen i månaden: Stilla mässa (en lugnare mässa, mycket tända ljus, vacker musik, kanske 

med en inbjuden gäst som berättar ur sitt liv) 

Vad tror ni i FR om denna rytm?  

Vi använder de agendor vi har och som ni i FR har bearbetat, men med dessa fyra inriktningar. 
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B Plats för gudstjänsterna 

Samtliga dessa gudstjänster blir i Önsta Gryta kyrka kl 16.00. Vi kommer utöver detta att fira 

veckomässa varje torsdag kl 19.00 samt vardagsgudstjänst kl 13.00 varannan tisdag i Önsta. 

Vi fortsätter också med webbsända morgonandakter i höst - varje onsdag och fredag kl 9.00, med 

efterföljande kyrkfrukost. Dessa är man alltså välkommen att delta i även på plats, bara Corona-

restriktionerna släpper. 

Jag har inte fått svar ännu, på om vi får hyra in oss på mötesplatsen för några gudstjänster på 

Rönnby.  

C FR-gudstänst 

Jag har en konkret fråga: FR brukar, vad jag förstår, förbereda och leda en gudstjänst under hösten. 

Är det samma söndag varje år? Ett passande tillfälle skulle kunna vara en Musikgudstjänst den 13/12. 

Då tänkte jag också fråga om Jan-Erik kunde komma med Rönnbystämmorna och sjunga. Men det 

finns också någon bra söndag i november, som skulle kunna passa – t.ex. Stilla mässa 22/11.  

D Sista Gudstjänst i Rönnby 

En viktig information är också att vi inte räknar med att kunna ha en mässa med urbruktagande av 

kyrkorummet i Rönnby förrän efter sommaren. Jag har gett två datumförslag till domprosten: 30/8 

samt 13/9. Vi får se vad han svarar! 

I helgen har vi konfirmation och vi följer pastoratets riktlinjer, och sänder dessa via internet. 

Familjer/anhöriga kommer alltså inte att vara med i kyrkorummet. 

E Ungdomskvällar  

Under mars-juni har vi ungdomskväll två gånger/vecka. Det hoppas vi kunna fortsätta med även i 

höst, för efterfrågan är stor. Den fina kiosken/caféet som vi har för dessa kvällar i den övre foajén är 

väldigt bra, trevlig och praktisk. Därför skulle vi vilja ha den öppen lite oftare, även i samband med 

Öppet hus, under Söndagsöppet och efter gudstjänsterna, så att folk kan gå och sätta sig en stund i 

”Kyrkcaféet”. Till detta kommer vi att behöva ideella, som kan tänka sig att hålla caféet öppet ett par 

timmar då och då.  

F Grundkurs för vuxna 

Jag drar också igång en ny verksamhet som jag tycker har saknats. Det är en grundkurs för vuxna (16 

år och uppåt) som jag kallar ”Nyfiken på kristen tro” och som kan leda fram till dop eller 

vuxenkonfirmation för den som vill. Men även den som är döpt eller konfirmerad är välkommen! Den 

kommer att vara varannan söndag efter gudstjänsten från okt-dec. Vi hoppas på i alla fall en liten 

grupp!  

Jag återkommer med mer information om hur vi vill satsa på kör- och musikverksamheten till hösten 

– för även där finns nya tankar.  

Församlingsrådets svar på frågorna till Marits rapport 2020-05-14 $ 31 

A Höstens gudstjänster 

Yngve OK, Jag tycker det verkar vara ett bra förslag. 

Gunilla OK, Bra med den återkommande rytmen. Ser mycket fram emot mässorna, framförallt stilla 

mässa och gospelmässa med VVC förstås! 
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Ann-Sofie att OK, Roligt Marit tänkt igenom och kommer med goda förslag.  

Uppskattar verkligen morgonbönerna förresten! 

Elisabeth OK, Jag tycker Marit har goda idéer när det gäller variation i gudstjänstlivet. Hoppas bara 

tiderna blir sådana att det blir möjligt.   

Charlotta OK, Jag tycker förslaget är bra! Varierande och något finns för alla. 

Anette OK, Visst är idéerna och förslagen ok. (Det är väl kanske redan klubbat?) 

Per-Åke OK 

Mikael OK, Jag tycker att det är bra idéer.  

Siv OK, En god rytm i gudstjänstlivet är bra. 

Anne-Marie OK, Jag tycker det låter bra och det verkar vara en fin struktur. 

Kristina  OK 

Arne OK, Jag tycker att det är mycket som var bra som Marit kom med. 

Bra med omväxlingen med söndagsgudstjänsterna. Mycket vi kan diskutera när vi får tillfälle. 

B Plats för gudstjänsterna 

Yngve Inte helt OK, om vi inte kommer att kunna ha några gudstjänster på Rönnby, varken i någon av 

våra nuvarande lokaler, i mötesplatsens lokaler eller annan lokal. 

Gunilla Inte helt OK, Tråkigt att vi inte kan få besked om mötesplatsen. Skulle vara synd om kyrkan 

försvann från Rönnby. 

Ann-Sofie OK 

Elisabeth OK 

Charlotta OK, Även tiderna är bra!  

Anette  OK, Hoppas också att vi kan fortsätta på något sätt på Rönnby. 

 

Per-Åke OK 

Mikael OK 

Siv OK, Bra tider. 

Anne-Marie OK, Fint med Gudstjänster i Önsta Gryta kyrka även då det är synd för dem som bor på 

Rönnby om vi inte får ha några Gudstjänster där. Vi får hoppas att det kan ordna sig så 

att vi kan få vara på ”Mötesplatsen”. 

Fint om de web-sända morgonandakterna fortsätter då det verkar ha varit många som följt 

dessa. Onsdag och fredag är en bra fördelning även om man skulle önska dem varje 

vardagsmorgon. Förstår dock att det kan bli svårt om man dessutom har andra 

Gudstjänster under veckan. Fint med frukost efter morgonandakterna då det brukar vara 

en mycket fin gemenskap vid frukostarna. 

 

Kristina  OK 

Arne OK 

C FR-gudstänst 
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Yngve OK, Föreslår den 22 nov i.st.f. Lucia.  Jag kan tänka mig att deltaga. 

Gunilla OK, Denna har inte varit samma helg utan den var tredje advent förra året och andra advent 

2018. Jag är gärna med och hjälper till något vid FR-gudstjänst. 

Ann-Sofie OK, Föreslår den 22 nov i.st.f. Lucia.  Kan tänka mig att deltaga. 

Elisabeth OK, När det gäller församlingsrådets gudstjänst så blev det inte så bra förra året då den låg 

efter luciafirandet. Den 13 dec är alltså inte så bra. Kan tänka mig att deltaga. 

Charlotta OK, Jag tycker inte Luciadagen är ett bra datum för FR-mässa. Personligen tycker jag att det är 

lite mycket inför jul och så. Särskilt när man är aktiv i körer. Jag hade lättast för att vara med 

när mässan låg kring all helgona helgen. Men tycker ni andra att det är en bra tid så kör på!  Jag 

kan tänka mig att deltaga. 

Anette OK, Passar inte så bra med vår gudstjänst den 13/12. 

Per-Åke OK 

Mikael OK, Jag kan tänka mig att deltaga.  

Siv OK, Kanske den 22/11.  Jag kan tänka mig att deltaga. 

Anne-Marie OK, Både 22/11 och 13/12 skulle passa. 22/11 kanske dock är bättre då det inte 

sammanfaller med jul och Luciafest i kyrkan. Kanske bra att stämma av med 

Rönnbystämmorna vad som passar dem bäst. Roligt om Rönnbystämmorna kan vara 

med. Jag kan tänka mig att deltaga. 

Kristina  

Arne OK. 

D Sista Gudstjänst i Rönnby 

Yngve OK 

Gunilla OK, Ju senare datum desto bättre med tanke på Corona. 

Ann-Sofie OK 

Elisabeth OK 

Charlotta OK, Låter som bra förslag! Jag hoppas såklart på fortsatt verksamhet på Rönnby! Café, gospel & 

grundkurs låter bra! Alla initiativ till ökad verksamhet i kyrkan och fler som vill komma till oss är 

bra tycker jag! Jag hade även hoppats på mer friluftskoppling och en revival av sinnenas 

trädgård såhär i Corona-tider! 

Anette OK. 

Per-Åke OK 

Mikael OK 

Siv OK 

Anne-Marie OK, Fint om det går att få till en söndag med Domprosten i Rönnby kyrkcenter. 

Kristina  OK 

Arne OK 

E Ungdomskvällar 

Yngve OK, Jag kan tänka mig att hjälp till ibland. 

Gunilla OK, Kiosken/caféet är en fin idé och jag är gärna med och hjälper till där ibland. 
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Ann-Sofie OK, Jag ställer absolut upp där det behövs! 

Elisabeth OK, Jag kan tänka mig att hjälp till. 

Charlotta OK, Låter som bra förslag!  Alla initiativ till ökad verksamhet i kyrkan och fler som vill komma till 

oss är bra tycker jag! 

Anette OK. 

Per-Åke OK 

Mikael OK 

Siv OK, Vad fint med kiosk/cafeet.  Jag kan tänka mig att hjälp till då och då. 

Anne-Marie OK, Roligt att det är stor efterfrågan på ungdomskvällar! Fint initiativ med kiosk/cafeet. 

Kristina  OK 

Arne OK. 

F Grundkurs för vuxna 

Yngve OK 

Gunilla OK 

Ann-Sofie OK 

Elisabeth OK 

Charlotta OK, Låter som bra förslag 

Anette OK.  

Per-Åke OK 

Mikael OK 

Siv OK 

Anne-Marie OK, Bra förslag med en grundkurs för vuxna "Nyfiken på kristen tro". Jag ställer gärna 

upp och är medhjälpare på en sådan. 

Kristina  

Arne OK, Bra med nybörjarkurs för vuxna. 

Avslut $32 

Svaren/protokollet är sammanställda av ordföranden Yngve Anderberg och har granskats av församlingens 

beredningsgrupp. 

Protokollet är ju inte 100 % formellt, eftersom det inte utsetts någon justerare. 

Med  tanke på omständigheterna anser ändå Församlingsrådets beredningsgrupp att det är värt att skrivas, 

distribueras och lagras som ett formellt protokoll, eftersom det ändå berättar att och hur församlingsrådet  är 

delaktigt i församlingens verksamhet under denna ovanliga och svåra tid, och kunnat kommentera rapporter 

från församlingens samordnare om verksamheten och medarbetarnas planering av framtiden. 

 

 

 

Yngve Anderberg 

Ordförande i Önsta församlingsråd. 


