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Plats och tid Önsta Gryta kyrka, 2018-09-18 
Närvarande ledamöter Yngve Anderberg (ordf.), Elisabeth Granberg, 

Anette Lindström, Per-Åke Olofsson, Mikael Thorgren, 

Siv Anderberg (för Gunilla), Anne-Marie Nyström (för 

Ann-Sofie), Arne Sellberg (för Charlotta), 

Karin Degreus (kaplan) 

 

 

Anmält förhinder: Gunilla Bengtsson, Ann-Sofie Berglund, 

Charlotta Granberg 
Närvarande ersättare  

 

Anmält förhinder: Kristina Liderfelt Andersson 
Övriga närvarande  

 

Inledning Karin inleder med en kort andakt och gemensam sång. 

 

§74 

Upprop Närvaro enligt listan ovan. 

 §75 

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. Väntjänst  Info. 

7. FIN – Församlingsinstruktionen, remiss Disk, beslut 

8. Mässa/Gudstjänst som FR ansvarar för 

9. Information 

a. av Kaplan 

b. Övrigt 

10. Övriga frågor 

a. Ev. frågor för kommande FR 

b. Deltagare på nästa beredningsmöte 

c. Ledning av andakt i nästa möte 

d. Ev ytterligare frågor 

11. Avslut av mötet 

 

§76 

Föregående protokoll Församlingsrådet beslutar 
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 att lägga föregående protokoll till handlingarna 

 

§77 

Justering Församlingsrådet beslutar 

 att utse Anette till justeringsperson. 

 

 

§78 

Väntjänst Siv och Anne-Marie berättar om den nystartade 

väntjänstgruppen. De har nyligen varit på utbildning 

tillsammans med vår diakon Ingela i Falun. En del handlade 

om bemötande en annan om demens. Man har bra kontakt med 

äldreboendet på Gotlandsgatan. 

 

§79 

Arbete med FIN Vi har fått ett remissförslag på pastoratets sammanlagda 

församlingsinstruktion, FIN. Församlingarnas bidrag till FIN 

har krympt till ett par rader. 

Alla i församlingsrådet ges möjlighet att ge sina synpunkter. 

Karin och Yngve sammanställer våra kommentarer om delar 

som är tvetydiga och svåra att förstå. 

 

Vi är i stort sett nöjda med ”vår” del i FIN, trots att den har 

krympt från en A4 till en mening men vi har ett förslag på 

denna formulering. Den uttrycker en koncentrerad form av vårt 

fokusområde. 

 

Önsta församling 

Stadsdelsförsamling med profilen församlingsbygge där barn, 

unga och ”vuxna mitt i livet” är i fokus. Ledorden är VäxAnde 

– SkapAnde – DelAnde. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att föreslå den ändrade formuleringen i vårt remissvar samt att 

Karin och Yngve sammanställer övriga kommentarer vi har på 

dokumentet. 

 

§80 

Gudstjänstutveckling Under hösten måste vi titta på nya agendor för de återstående 

serierna. Serien Trefaldighetstiden slutar i och med 

domsöndagen. 
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§81 

Gudstjänst av FR Andra söndagen i advent ska församlingsrådet ta hand om 

mässan. Som förberedelse har vi ett bibelstudium på 

evangelietexten för dagen, Matt 13:31-34. 

 

§82 

Information Kaplan: 

a) Personalläget 

- Kaplanen informerade om personalsituationen som för 

tillfället är ansträngd. 

Situationen kommer att förbättras bland annat genom 

nyrekryteringar. 

- Positivt är att vi kommer att ha många konfirmander i vår 

församling. 

b) Kyrkorummets utformning. 

En matta är planerad. Ibrahim kommer att bjuda in någon 

från mattbolaget som tittar på kyrkorummet. 

Arbetsgruppen för matta kommer sedan att träffas för att gå 

igenom de förslag som finns. 

c) Presidiegruppsmöte, PO Norr. 

Stefan Dalevi gick igenom första utkastet till FIN. 

Fredrik Lindblom berättade om den lokalförsörjningsplan 

man håller på att göra. Man räknar på lokalernas kostnader 

och ställer det mot exempelvis nyttjandegraden. 

Vi i församlingarna uppmanas att tänka på hur vi kan ha 

närvaro i våra församlingar utan att ha egna fastigheter. 

Övrigt: 

d) Arne och Anette rapporterar från möte med stiftsgårdens 

representantskap. 

e) Arne och Anette rapporterar från Bergsgårdens (Västerås 

Kyrkliga förbund) årsmöte. 

Äldreveckor är på väg att avvecklas. Den ekonomiska 

redovisningen visar på en förlust på ca 90.000:- 

 

§83 

Frågor för nästa FR Inga förslag på frågor  

 

§84 

Deltagare i BR möte Siv anmälde sig att närvara på nästa BR som är den 4/10 

kl. 17.00.  

 Församlingsrådet beslutar 

 att Siv deltar i mötet 
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§85 

Andakt nästa FR Anne-Marie anmäler sig att förbereda en andakt på kommande 

möte med FR. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att Anne-Marie inleder nästa FR med en andakt. 

 

Avslutning Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 
 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Mikael Thorgren 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Yngve Anderberg 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Anette Lindström 


