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Plats och tid Rönnby Kyrkcenter, 2018-03-08 
Närvarande ledamöter Yngve Anderberg (ordf.), Gunilla Bengtsson, 

Ann-Sofie Berglund, Charlotta Granberg, 

Elisabeth Granberg, Anette Lindström, Per-Åke Olofsson, 

Mikael Thorgren 

Karin Degreus (kaplan) 

 
Närvarande ersättare Siv Anderberg, Anne-Marie Nyström, 

Kristina Liderfelt Andersson, Arne Sellberg 

 
Övriga närvarande Medarbetare (§40 - §44): Ibrahim Acar, Carita Carlsson, 

Ingela Ljunggren, Lena Norén, Theresa Strömberg, 

Sofia Svensson, Maria Säfsten, Mia Söderberg, 

Emelie Söderholtz 

 

Inledning Mötet inleddes en kort andakt och gemensam sång. 

 

§40 

Upprop Närvaro enligt listan ovan. Alla nya och gamla medarbetare 

och församlingsrådsmedlemmar presenterade sig själva med en 

favoritpsalm. 

 

 §41 

Föredragningslista 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. Arbete med FIN Diskussion 

7. Information 

a. av Kaplan 

b. Övrigt 

8. Övriga frågor 

a. Ev. frågor för kommande FR 

b. Beslut om nästa beredningsmöte 

c. Ledning av andakt i nästa möte 

d. Förslag om inbjudan av biskopen till ÖGK 

e. Övriga frågor 

9. Avslut av mötet 
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§42 

Föregående protokoll Församlingsrådet beslutar 

 att lägga föregående protokoll till handlingarna 

§43 

Justering Församlingsrådet beslutar 

 att utse Elisabeth Granberg till justeringsperson. 

 

§44 

Arbete med FIN Karin presenterar resultatet från medarbetarnas eget möte 

angående församlingsinstruktionen för Önsta församling. 

 

Medarbetarnas diskussion om den egna verksamhetens 

aktiviteter resulterade i tre kategorier: 

- På plussidan 

- Neutralt 

- På minussidan 

Slutligen ställde man sig frågan ”Bär den lokala profilen i 

FIN?”. Den frågan besvarades med att den är luddig och 

behöver preciseras och vara tydligare. 

Ett dokument med samanställningen delades ut till deltagarna i 

mötet. 

 Kvällens möte fortsätter med att alla får skriva notis-lappar 

med: 

- Alla nuvarande verksamheter i församlingen 

- Verksamheter som vi kan avslutas eller upphöra 

- Verksamheter som vi bör starta 

 Därefter får vi alla skriva nya lappar med fokusområden. 

 Mikael sammanställer lapparna med de olika verksamheterna. 

 Karin sammanställer resultatet från lapparna med 

fokusområden i ett dokument som ska beredas av 

församlingsrådets beredningsgrupp vid nästa möte. 

 

§45 

Information Kaplan: 

a) Kaplan: Det har kommit ett brev från ekumeniska rådet om 

att det kommer att vara den traditionsenliga ekumeniska 

korsvandringen på långfredagen. 

Fredag 30/3 kl. 12.45 vid domkyrkan. 

Det finns information på anslagstavlan i Önsta Gryta 

Kyrka. 
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b) Talarkvällar: 

Karin meddelar att det finns planer på två talarkvällar. 

Den ena är biskop Mikael. Se §49 

Den andra är Stefan Säfsten. Han har haft kontakt med en 

livstidsfånge i USA som troligen fick sin dom på felaktiga 

grunder. Han har skrivit dikter under sin fängelsevistelse 

som har tonsatts av Stefan Säfsten. 

Övrigt: 

c) Anne-Marie och Ann-Sofie rapporterade från ekumeniska 

rådets årsmöte. 

Mötet inleddes med en paneldiskussion där företrädare för 

de olika samfunden samtalade om frågor rörande 

evangelisation och mission. 

Därefter följde årsmötet. 

d) Nästa FR möte är onsdagen den 4 april. 

Då är det fotografering av FR. 
 

§46 

Frågor för nästa FR Inga förslag på frågor då vi behöver ägna tid åt FIN.  

 

§47 

Nästa beredningsmöte Förslaget är att nästa möte är den tisdagen den 27 mars kl. 

17.30 med avbrott för passionsandakten. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att nästa möte blir den 27 mars kl. 17.30 

 

§48 

Deltagare i BR möte Siv anmälde sig att närvara på nästa BR.  

 Församlingsrådet beslutar 

 att Siv deltar i mötet 

 

§49 

Inbjuda biskopen En församlingsbo har väckt frågan om att vi ska bjuda in 

biskopen. 

Karin meddelar att biskop Mikael har en inbjudan om att 

komma på en talarkväll i Önsta Gryta kyrka. Biskopen är 

positiv. Det gäller bara att hitta ett lämpligt datum. 

Biskopen har också en stående inbjudan att medverka i en 

gudstjänst i Önsta församling.  
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§50 

Passionsandakter Även i år planerar vi att ha lekmannaledda passionsandakter 

måndag till onsdag i stilla vecka. 

De som anmälde sig är: 

Måndag: Siv 

Tisdag: Charlotta och Elisabeth 

Onsdag: Gunilla och Mikael 

 

Avslutning Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 
 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Mikael Thorgren 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Yngve Anderberg 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Elisabeth Granberg 


