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Plats och tid Önsta Gryta kyrka, 2018-04-04 
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 

 

Anmält frånvaro: Kristina Liderfelt Andersson, 

Arne Sellberg 

 

Inledning Mötet inleddes med evangelietexten för annandag påsk och en 

kort andakt 

 

§51 

Upprop Närvaro enligt listan ovan. 

 §52 

Föredragningslista Församlingsrådet beslutar 

att godkänna föredragningslistan med tillägg av 8c, 8d och 

anmäld övrig fråga ”Affischering” 

 Föredragningslista 
1. Inledning 

2. Upprop  Beslut 

3. Godkännande av dagordningen Beslut 

4. Föregående protokoll Beslut 

5. Val av justerare Beslut 

6. Arbete med FIN Disk. Beslut 

7. Plan för gudstjänstutveckling Disk. Beslut 

8. Information 

a. av Kaplan 

b. Övrigt 

c. Fairtrade 

d. Klädbytardagarna 

9. Övriga frågor 

a. Ev. frågor för kommande FR 

b. Ev. ytterligare deltagare på nästa BM 

c. Ledning av andakt i nästa möte 

d. Ev. ytterligare frågor 

10. Avslut av mötet 

 

§53 

Föregående protokoll Församlingsrådet beslutar 

 att lägga föregående protokoll till handlingarna 
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§54 

Justering Församlingsrådet beslutar 

 att utse Charlotta Granberg till justeringsperson. 

 

§55 

Arbete med FIN Arbetet med att ta fram ett dokument för församlings-

instruktionen har gjorts av församlingsrådet, arbetslaget och 

kaplan, både var för sig och tillsammans i en serie möten under 

första halvåret. 

Karin har gjort ett förslag till text som tidigare reviderats av 

arbetslaget och diskuterats i församlingsrådets beredningsmöte. 

FR gick igenom texten stycke för stycke och kommenterade 

och gjorde mindre justeringar. Se bilaga 1.  

 Församlingsrådet beslutar 

 att fastställa dokumentet som Önsta församlings underlag för 

FIN. 

 

§56 

FIN i Pastoratet Alla församlingsråd har, på uppmaning av pastoratet, fått 

uppgiften att presentera ett antal förslag på 

pastoratsgemensamma satsningar.  

 Församlingsrådet beslutar 

 att föreslå dessa satsningar för pastoratet från Önsta 

församling 

 Medlemsvård – dopsatsning och ett schysst bemötande och 

personlig kontakt vid utträden. 

 Verksamheter på andras arenor. 

 Kommunikation - satsning på medlemsinformation och 

sociala medier. 

 Rekrytering av och stöd till ideella. 

 

§57 

Gudstjänstutveckling Det som är mest aktuellt i arbetslaget är att revidera 

gudstjänstordningarna inför den 20 maj, då den nya handboken 

ska tas i bruk. Det är ganska många olika gudstjänstordningar 

som ska färdigställas så alla hinner inte bli klara till pingst. 

Några av de förändringar som föreslås är: 

- Göra gudstjänstordningar som följer kyrkoårets olika serier 

- Musikgudstjänster får en struktur, men ingen tryckt agenda. 

Troligen i form av handbokens temagudstjänst. 

 

Innan sommaren bör arbetslaget och församlingsrådet ha ett 
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gemensamt möte och diskutera gudstjänster. Syftet är att få en 

gemensam bild över hur det ser ut och var vi vill nå. 

 

I höst fortsätter arbetet med att färdigställa fler agendor. Då har 

man fått erfarenheter från de gudstjänster man haft i den nya 

ordningen. 

Vi diskuterade också att se på statistik samt att göra någon 

form av enkät för att utvärdera den nya handboken. 

Ett förslag är att varje agenda ska innehålla en kort faktaruta 

om serien, dvs den aktuella perioden av kyrkoåret. 

 

Vid nästa beredningsmöte hinner vi se förslag på agendor 

innan de tas i bruk. 

 

Karin presenterade också gudstjänstschemat för Önsta 

församling perioden september till december 2018. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att fortsätta arbetet med gudstjänstutveckling under resten av 

året enligt noteringarna ovan i denna paragraf. 

 

 att församlingsrådet och arbetslaget träffas i ett gemensamt 

möte den 11 juni kl. 18.00 i ÖGK. 

 

 att godkänna det presenterade gudstjänstschema för hösten. 

 
 

§58 

Information Kaplan: 

a) Kaplan: 

Det är tre nya i arbetslaget. Det gör att man ägnar en hel 

del tid för medarbetarutveckling och arbetsmiljö. 

Den 22 april är det dopfest och då ska de nya medarbetarna 

hälsas välkomna. 

b) Ny dopfunt och Kristusljus invigdes på påskdagen. Ljuset 

ska förstärkas i foten för att bli stadigare. 

Under stilla veckan var det påskvandringar i kyrkorummet. 

Kyrkan var inredd med olika stationer. Det var barngrupper 

som fick uppleva påsken vid tre tillfällen. 

Övrigt: 

c) Charlotta rapporterade om tre aktiviteter angående 

Fairtrade 

- Först en talarkväll om Fairtrade. ÖGK 11/4 kl. 18.30 

- Klädswap, ÖGK 7/5, kl. 18-21 

- Ambassadörsutbildningar om Fairtrade. ÖGK vid tre 

tillfällen. 

d) Klädbytardagarna var en succé. Den totala omsättningen 

var drygt 264.000:- 

Mycket folk och mycket kläder. Organisationen fungerade 

bra. 
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e) En ny påminnelse om talarkvällen den 16 maj då Stefan 

Säfsten ska prata om och läsa dikter av en livstidsfånge i 

USA. Gospelkören medverkar. 
 

§59 

Frågor för nästa FR Förslag på ämnen: 

- En mässa/gudstjänst som FR ansvarar för 

- Rapport från Stadsmissionens årsmöte  

 

§60 

Nästa beredningsmöte Förslaget är att nästa möte är den tisdagen den 15 maj kl. 17.00 

 Församlingsrådet beslutar 

 att nästa möte blir den 15 maj kl. 17.00 

 

§61 

Deltagare i BR möte Ingen anmäler sig att närvara på nästa BR.  

 

§62 

Övrig fråga - Affischering  Mikael har ett förslag att man ska ha en stående ruta i kyrkans 

anslagstavla där man snabbt kan se vad som händer kommande 

veckan i vår egen kyrka och kanske om det är något intressant 

hos grannförsamlingarna. T.ex Giddefredag. 

Bakgrunden är att vi på så många sätt vi kan måste bjuda in 

människor som passerar kyrkans anslagstavla till våra 

evenemang. Under stilla veckan saknades information om 

passionsgudstjänster, skärtorsdagsmässan, och 

påskdagsmässan (med tårta!) 

 
 

Avslutning Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 
 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Mikael Thorgren 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Yngve Anderberg 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Charlotta Granberg 
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FörsamlingsINstruktion 2019-2022 för ÖNSTA FÖRSAMLING  

OMVÄRLDSBESKRIVNNG 
Vid slutet av 2017 år bodde det 13541 personer i Önsta församling, varav 63,5% var medlemmar i 
Svenska kyrkan. Bebyggelsen består till stor del av villor och radhus. Större flerfamiljshus finns vid 
Rönnby centrum och i ett kvarter på Norra Gryta. Det finns planer att bygga ytterligare flerfamiljshus 
vid gamla Coop, samt vid Rådjurets förskola. I församlingen finns ett flertal förskolor och skolor, varav 
tre med högstadium. Det finns även två äldreboenden, ett korttidsboende och ett demensboende. 

 
Tillgångar 
Önsta församling erbjuder en öppen och inkluderande atmosfär och medarbetare har möjlighet att 
vara innovativa och pröva nya verksamheter och vägar. Önsta Gryta kyrka med sitt utegym och sina 
vackra omgivningar samt Rönnby kyrkcenter, utgör tillsammans med anställda, ideella och 
förtroendevalda viktiga tillgångar. Bland församlingens körer finns pastoratets enda gospelkör. 
Samarbete sker med Familjecentrum och deltagande genom barn- och unggrupper. Församlingen har 
även kontakt med förskolor, skolor och äldreboenden. Genom en ökande samordning med övriga 
församlingar i området möjliggörs en mer flexibel verksamhet. 

Brister och behov 
Önsta församling är en stor församling med många olika behov. De ekonomiska resurserna i 
församlingsarbetet är minskande och den lokala personalgruppen har minskat något på senare år. Ett 
ökande diakonalt behov finns. Identifierade grupper i samhället är ensamma äldre som önskar 
hembesök, samt unga i utsatthet.  

 
VISIONER OCH PRIORITERINGAR  
 
VäxAnde 
Önsta församling vill vara en öppen församling med fokus på församlingsbygge. Vi vill erbjuda 
människor i alla åldrar trygghet, gemenskap och möjlighet att bygga relationer. Detta tror vi leder till en 
aktiv och växande församling. Önsta församling välkomnar utveckling hos människor, pastorat och 
samhälle och vill arbeta för att människor ska komma till tro på Jesus Kristus. Vi vill ge alla möjlighet 
att efter egna förutsättningar, få växa i och uttrycka sin tro. Vi vill att barn och ungdomar ska ha en 
självklar plats i Önsta församling och vara grupper som särskilt prioriteras. Önsta församling vill genom 
en nysatsning på samarbete med förskolor och skolor i området komplettera verksamheter i de egna 
lokalerna. Arbete med dop och konfirmation är och ska vara en viktig del av församlingens liv. 
Församlingens önskan är att erbjuda gemenskap, fördjupning och pauser i vardagen. Öppna 
verksamheter för olika åldrar och målgrupper, såväl regelbundna över tid som punktinsatser bör 
prioriteras. Många ”mitt i livet” har svårt för långsiktiga åtaganden. Önsta församling möjliggör 
delaktighet i församlingslivet genom att erbjuda aktiviteter, som inte kräver långsiktigt engagemang, 
såsom Talarkvällar och gemensamma skapande projekt.  

 
SkapAnde 
Önsta församling vill värna om hela människan. Vi vill lyfta fram de hälsofrämjande aspekterna av 
musik, körsång, rörelse och delaktighet. Rytmikgrupper, barn- och vuxenkörer och musikgruppen 
erbjuder skaparkraft och utveckling, samtidigt som de berikar gudstjänster och församlingsliv. 
Församlingen har gudstjänster för olika åldrar i vardag och helg

1
. Detta är något att glädjas åt och att 

utveckla. Vi vill lägga fokus på ökad delaktighet genom att gudstjänsterna blir till i samverkan mellan 
alla som deltar - medarbetare och församling, unga och äldre. Starkt fokus läggs på högkvalitativa 
kyrkliga handlingar. 

 
DelAnde 
Önsta församling vill möta de behov som finns, erbjuda relevanta verksamheter och gott stöd. Arbete 
för utsatta människor nära och långt borta genomförs med hjälp av en lokal diakoni i utveckling och ett 
internationellt arbete. Önsta församling vill arbeta för ett hållbart samhälle med god miljö och lika 
villkor för alla människor. Detta förutsätter ideella krafter. En prioriterad verksamhet är därför att 
behålla de ideella krafter som nu bidrar till församlingens liv, samt skapa en bredare bas av ideella. 

                                                 
1 Se gudstjänstplan för Önsta församling 


