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Plats och tid Önsta Gryta kyrka, 2018-10-16 
Närvarande ledamöter Yngve Anderberg (ordf.), Charlotta Granberg, 

Elisabeth Granberg, Anette Lindström, Mikael Thorgren, 

Anne-Marie Nyström (för Gunilla), Arne Sellberg (för 

Ann-Sofie), Karin Degreus (kaplan) 

 

 

Anmält förhinder: Gunilla Bengtsson, Ann-Sofie Berglund, 

Per-Åke Olofsson, 
Närvarande ersättare -- 

 

Anmält förhinder: Siv Anderberg, 

Kristina Liderfelt Andersson,  
Övriga närvarande  

 

Inledning Anne-Marie inleder med en andakt med inspiration från 

tacksägelsedagen. 

 

§86 

Upprop Närvaro enligt listan ovan. 

 §87 

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. Gtj-utveckling, Agendor, FR-mässa Disk. 

7. Gudstjänstlista våren 2019 Beslut 

8. Kollekter 2019 Beslut 

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 

 

§88 

Föregående protokoll Församlingsrådet beslutar 
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 att lägga föregående protokoll till handlingarna 

 

§89 

Justering Församlingsrådet beslutar 

 att utse Anne-Marie Nyström till justeringsperson. 

 

 

§90 

Gudstjänstutveckling Karin presenterar handbokens förslag på inledningsord, bön 

om förlåtelse, tackbön och överlåtelsebön. 

Församlingsrådet går igenom dessa och ger synpunkter vilka 

som känns bra och som kan passa vår församling. 

Synpunkterna kommer att användas som inspiration inför 

kommande arbete med återstående agendor men även för 

kommande arbete med församlingsrådets egen mässa. 

 

§91 

Gudstjänstlista, vår 2019 Karin presenterar schemat över församlingens gudstjänster 

våren 2019. 

 

Församlingsrådet beslutar 

 att anta förslaget på gudstjänstschema för våren 2019 

 

§92 

Kollekter 2019 Karin har gjort ett förslag på församlingskollekter för 

kommande år. FR föreslår en del justeringar. 

Kvinnohuset får två söndagar. 

Julafton delas där samling vid krubban tar en kollekt till 

Clownetterna medan man vid julnattsmässan ger kollekten till 

svenska kyrkans unga. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att anta det reviderade förslaget för kollektändamål 2019 

 

§93 

Inredning Karin rapporterar att inventariegruppen har bestämt sig för 

vilken matta man vill ha. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att ställa sig bakom och sanktionera arbetsgruppens val av 

matta 
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§94 

Information Kaplan: 

a) Personalläget 

- Kaplanen informerade om personalsituationen som 

fortfarande är ansträngd. 

b) Insamlingsprojekt. Kaplanen har varit i kontakt med 

givarservice och det finns några förslag som kommer att 

presenteras för internationella gruppen. 

 

§95 

Övriga frågor Övriga frågor enligt föredragningslista 

a) Inga förslag på frågor inför nästa FR 

b) Ingen anmälde sig som extra deltagare på nästa BR 

c) Karin inleder nästa FR 

d) Yngve rapporterar från kyrkofullmäktige 

- Pastoratet kommer att låna pengar för att täcka stora 

investeringar och tillfälliga underskott under 

räkenskapsåret. 

- Man kommer att använda en del av kapitalet från kyrkans 

aktiebolag för att öka insamlingen till Stadsmissionen. 

- Man planerar för renovering av Hovdestalund och 

krematoriet. 

 

 

Avslutning Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 
 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Mikael Thorgren 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Yngve Anderberg 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Anne-Marie Nyström 


