
 

 PROTOKOLL 

 
FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§ 10-23 

I ÖNSTA FÖRSAMLING       2019-03-07 
 

 
 
 
Ordf 

 
 
 
Just 

 
 
 
Sekr 

 

Plats och tid Önsta Gryta Kyrka, 2019-03-07 
Närvarande ledamöter Yngve Anderberg (ordf.), Gunilla Bengtsson, 

Ann-Sofie Berglund, Per-Åke Olofsson, Mikael Thorgren, 

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

Charlotta), Kristina Liderfelt Andersson (för Anette), 

Karin Degréus (kaplan) 

 

Anmält förhinder: Elisabeth Granberg, Charlotta Granberg, 

Anette Lindström 
Närvarande ersättare Arne Sellberg 

 
Övriga närvarande  

 

Inledning Arne leder oss i en kort andakt med text, dagens betraktelse ur 

boken Dagliga reflektioner och psalm 226. 

 

§10 

Upprop Närvaro enligt listan ovan. 

 

 §11 

Föredragningslista Församlingsrådet beslutar 

att godkänna föredragningslistan med tillägg av punkterna 

9-11. 

 Föredragningslista 
1. Inledning 

2. Upprop 

3. Godkännande av dagordningen Beslut 

4. Föregående protokoll Beslut 

5. Val av justerare Beslut 

6. Gtj-utveckling Disk. 

7. Lego-Jesus, reparation Disk. Beslut 

8. Hur kan FR stödja diakonin Disk. 

9. Ekumeniska rådet. Årsmöte 

10. Stiftsgården, Representantskap 

11. Rapport från presidiemöte 

12. Information av kaplan 

a. Personalläget 

b. Övrigt 

13. Övriga frågor 

a. Frågor för kommande FR 

b. Deltagare på nästa beredningsmöte 

c. Ledning av andakt i nästa möte 

d. Ev. ytterligare frågor 

14. Avslut av mötet 
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§12 

Föregående protokoll Församlingsrådet beslutar 

 att lägga föregående protokoll till handlingarna 

 

§13 

Justering Församlingsrådet beslutar 

 att utse Gunilla Bengtsson till justeringsperson. 

 
 

§14 

Gudstjänsttid Karin och medarbetarna har oberoende av varandra kommit 

med idén att vi ändrar vår gudstjänsttid på söndagar till 16.00 

för alla gudstjänster under terminerna med några få undantag. 

Det innebär att vi har samma tid på gudstjänsterna i Rönnby 

KC som i Önsta Gryta kyrka. Under sommaren är det 

oförändrat aftonmässa kl. 18.00 

Karin föreslår att vi inför det under en provperiod med start i 

september 2019 fram till sommaren 2020. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att bifalla förslaget att prova ny gudstjänsttid, söndagar 

kl. 16:00 

 

§15 

Gudstjänstutveckling Karin meddelar att de nya agendorna för fasteserien nu är i 

bruk. De har på samma sätt som tidigare utformats enligt 

församlingsrådets tidigare arbete med att ge synpunkter på 

handbokens olika alternativ. 

Karin förslår också att vi bokar in och planerar för att 

församlingsrådet ansvarar för en gudstjänst i adventstid även 

detta år. Förslaget är söndagen den 2019-12-15.  

 Församlingsrådet beslutar 

 att bifalla förslaget till den nya agendan 

 att bifalla förslaget till datum för församlingsrådets gudstänst. 

 

§16 

Lego-Jesus Lego-Jesus armar lossnar ganska ofta. De behöver snyggas till. 

Eventuellt behöver vi köpa in mer lego.  

 Församlingsrådet beslutar 
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 att Mikael undersöker vad som behöver göras och ta den hjälp 

som behövs för reparationen. 

 

§17 

Diakoni Hur kan vi stödja det diakonala arbetet? 

Diskussionen gav dessa förslag: 

- Använd volontärer som värd på soppluncher. Ingela 

behöver då inte vara där varje gång 

- Värva fler volontärer till väntjänstgruppen. 

- Värva fler församlingsbor till internationella gruppen. 

 

§18 

Ekumeniska rådet Vi har fått kallelse till årsmöte, Ekumeniska rådet i Västerås. 

Kristina och Ann-Marie meddelar att de kommer att gå.  

 

§19 

Stiftsgården Vårens representantskap är den 5–6 april. 

Per-Åke undersöker om han har möjlighet att åka. 

 

§20 

Presidiemöte Församlingsrådens presidier i PO Norr träffades i 

Knektgården, Hökåsen tisdagen den 5 mars. 

Från vår församling deltog Karin, Yngve, Siv och Mikael. 

 

Under mötet diskuterades resultatet från en 

arbetsplatsundersökning som man gjort i pastoratet. 

 

Det som är bra är att de flesta upplever att man har 

förutsättningar att göra sitt jobb och vilka mål man har. 

Det som är mindre bra är att man upplever att man saknar 

återkoppling från chef. Att chefen inte är närvarande som man 

önskar. 

 

Under mötet pratade vi också om hur man kan få medarbetarna 

att lösa upp församlingsgränser och jobba och känna 

tillhörighet till sitt PO 

 

§21 

Tavla Karin meddelade att vi fått låna ett konstverk i snidat trä samt 

ett radband av en kyrkobesökare.  

 Församlingsrådet beslutar 
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 att uppdra åt medarbetarna att undersöka om det finns någon 

lämplig plats för tavlan. Om så inte är fallet lämnas den 

tillbaka. 

 

§22 

Information Kaplan: 

a) Personalläget 

Kaplanen informerade om personalsituationen.  

Ny vaktmästare är på plats. Rekrytering är på gång för att 

fylla behoven av församlingspedagog. 

 

Stefan Dalevi jobbar månaden ut och kommer att avtackas 

på en mässa i Mariagården, Norrbo, 2019-03-26 kl. 18.00 

 

Eva-Lena Eriksson avgår med pension och kommer att 

avtackas i Skerike kyrka, 2019-03-31 kl. 11.00 

b) Se §21 

 

 

§23 

Övriga frågor Övriga frågor enligt föredragningslista 

a) Fågor för nästa FR: - 

b) Deltagare nästa BR-möte, den 15/4: - 

c) Mikael förbereder en inledning till kommande FR, 29/4 

d) Andakter i stilla veckan leds av: 

Måndag: Mikael, Siv 

Tisdag: Gunilla, Ann-Sofie 

Onsdag: Gunilla, Anne-Marie 

 

 

Avslutning Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 
 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Mikael Thorgren 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Yngve Anderberg 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Gunilla Bengtsson 


