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Plats och tid Rönnby kyrkcenter, 2019-01-21 
Närvarande ledamöter Yngve Anderberg (ordf.), Gunilla Bengtsson, 

Ann-Sofie Berglund, Charlotta Granberg, 

Elisabeth Granberg, Anette Lindström, Mikael Thorgren, 

Siv Anderberg (för Per-Åke), Karin Degréus (kaplan) 

 

Anmält förhinder: Per-Åke Olofsson 
Närvarande ersättare Anne-Marie Nyström, Kristina Liderfelt Andersson, 

Arne Sellberg 

 
Övriga närvarande Ingela Ljunggren (diakon) 

 

Inledning Anne-Marie leder oss i en kort andakt med anknytning till 

söndagens texter. 

 

§1 

Upprop Närvaro enligt listan ovan. Vi välkomnar särskilt vår diakon. 

 

§2 

Adjungering Med anledning att vi bjudit in vår diakon. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att adjungera Ingela Ljunggren till detta möte. 

 

 §3 

Föredragningslista Församlingsrådet beslutar 

att godkänna föredragningslistan med tillägg av 2a. 

 Föredragningslista 

1. Inledning 

2. Upprop  Beslut 

a. Adjungering Beslut 

3. Godkännande av dagordningen Beslut 

4. Föregående protokoll Beslut 

5. Val av justerare Beslut 

6. Diakoni/Diakonipastoralen Disk. 

7. Gtj-utveckling, Agendor Disk. 

8. Information av kaplan 

a. Personalläget 

b. Övrigt 

9. Övriga frågor 

a. Frågor för kommande FR 

b. Deltagare på nästa beredningsmöte 
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c. Ledning av andakt i nästa möte 

d. Ev. ytterligare frågor 

10. Avslut av mötet 

 

§4 

Föregående protokoll Församlingsrådet beslutar 

 att lägga föregående protokoll till handlingarna 

 

§5 

Justering Församlingsrådet beslutar 

 att utse Arne Sellberg till justeringsperson. 

 

 

§6 

Diakoni Ingela Ljunggren presenterar diakonipastoralen som är ett 

stödjande styrdokument för kyrkoråd och ledning där man 

tydliggör och prioriterar det diakonala arbetet i förhållande till 

aktuella behov och tillgängliga resurser. 

 

Det framkom flera intressanta saker i diskussionerna om 

pastoralen. 

- Att få människor att känna sig sedda och behövda är en 

viktig grund i församlingsbygge. Därför är arbetet med 

volontärer så viktigt. 

- Svenska kyrkan måste bli känd som en professionell resurs 

hos kommun och landsting. SvK har mycket kompetens 

och erfarenhet och kan komplettera på ett bra sätt. 

 Pastoralen avslutar med tre framtida prioriteringar för det 

diakonala arbetet. 

- Diakonalt centrum 

- Diakonistrateg 

- Hela vägen 

Tyvärr har ingen av dem kommit igång, av olika anledningar, 

trots att pastoralen funnits i ungefär ett år. 
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Ingelas vision för sitt eget fortsatta arbete är: 

- Fortsätta arbeta med volontärer. Besöksgrupperna har 

kommit igång bra. 

- Jobba vidare enligt diakonipastoralen 

- Vara med på de flesta vardagsgudstjänsterna. De ger en 

viktig kontakt med många som är ensamma på Rönnby. 

- Sorgegrupp. Ingela vill egentligen påbörja en grupp men 

vet inte om hon har kraft och tid för det också. 

 

Ingela tänker att hon inte behöver vara med på alla 

soppluncher. Det är viktigt att hon är där ibland men vissa 

gånger kan det vara volontärer som sköter de uppgifterna. 

 

Ingela skickar med en fråga till FR att fundera på: Hur kan FR 

bidra med att avlasta Ingela i sitt arbete? 

 
 

§7 

Gudstjänstutveckling Karin delar ut de nyaste agendorna. Morgonmässa för jul och 

påskserien samt Söndagsmässa för advent och fasta. 

I våra tidigare möten har FR arbetat med att välja bland de 

alternativ som finns för de olika delarna. De synpunkterna har 

använts som underlag dessa agendor. 

På grund av tidsbrist hann vi inte gå igenom dem i detalj under 

mötet. Synpunkter på agendorna kan mailas till Karin 

 

§8 

Information Kaplan: 

a) Personalläget 

Kaplanen informerade om personalsituationen.  

Vi har fortfarande en del inlånad personal på grund av 

sjukskrivningar. 

 

 

 

§9 

Övriga frågor Övriga frågor enligt föredragningslista 

a) Frågor för kommande FR: 

- Tider och platser för gudstjänster i församlingen. 

- Reparation av Lego-Jesus  

b) Siv anmäler sig att närvara på kommande BR-möte, den 

19/2. 

c) Arne förbereder en inledning till kommande FR 

d) - 
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Avslutning Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 
 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Mikael Thorgren 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Yngve Anderberg 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Arne Sellberg 


