
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§46-59 
I ÖNSTA FÖRSAMLING       2019-10-17 
 
Plats och tid Önsta Gryta kyrka, 19:00 – 21:00 
Närvarande ledamöter Yngve Anderberg (ordf.), Ann-Sofie Berglund, 

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

Mikael Thorgren, Karin Degréus (kaplan) 

 

Anmält förhinder: Gunilla Bengtsson, Charlotta Granberg, 

Elisabeth Granberg, Anette Lindström, Per-Åke Olofsson 
Närvarande ersättare - 

 

Anmält förhinder: Kristina Liderfelt Andersson, 

Arne Sellberg 
Övriga närvarande - 

 

 

 §46 

Inledning Ordföranden hälsar ledamöter och ersättare välkomna och 

förklarar sammanträdet öppnat. 

 Församlingsrådet inledde mötet genom att dela gemenskapen i 

församlingens veckomässa med bland annat en grupp 

konfirmander. 

§47 

Justering Församlingsrådet beslutar 

 att utse Siv Anderberg till justeringsperson. 

 

 §48 

Upprop Upprop förrättas. Tyvärr saknar vi många i församlingsrådet i 

detta möte av olika anledningar. Vi konstaterar att vi trots det 

är beslutsmässiga. 

 §49 

Föredragningslista Punkt 9 c skall vara, ”nya gudstjänstordningar”. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna föredragningslistan med den föreslagna 

ändringen. 

 §50 

Föregående protokoll Inga kommentarer. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att lägga föregående protokoll till handlingarna 
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 §51 

Kaplanen informerar a) Personalläget: Rekrytering på Theresas tjänst har påbörjats. 

Karin Degréus meddelar också att hon kommer att sluta strax 

efter årsskiftet. Församlingen har då ingen ordinarie präst i 

tjänst. 

Avtackning av Karin kommer att ske 3:e advent, 2019-12-15, 

Önsta Gryta kyrka, då församlingsrådet ansvarar för 

gudstjänsten. 

 

b) Församlingen kommer att granskas i en 

förtroendemannarevision. Det som kommer att granskas är hur 

församlingen lever upp till de övergripande verksamhetsmål 

som beskrivits i församlingsinstruktionen. 

Karin Degréus och Elisabeth Granberg kommer att deltaga. 

 

c) Karin påminner om talarkvällen onsdagen den 13 november. 

då biskop Mikael Mogren kommer till ÖGK. 

 §52 

Inkomna skrivelser a) Församlingen har fått ett tackkort från biskop 

Mikael Mogren med anledning av uppvaktningen på Mikaels 

50 årsdag. 

 §53 

Gudstjänstplan våren 2019 Karin presenterar planen för vårens gudstjänster i RKC och i 

ÖKG. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att fastställa planen. 

 §54 

Kollektändamål, 2020 Karin presenterar ett förslag på ändamål för 

församlingskollekterna för år 2020. 

Församlingsrådet föreslår att ändra ändamålet den 25 oktober 

till förmån för Världens barn i stället för Act Svenska Kyrkan. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att fastställa kollektlistan med de föreslagna ändringarna. 

Se bilaga 1, ”Riks- och stiftskollekter Önsta församling 2020” 

 §55 

Nya gudstjänstordningar Karin presenterar nya gudstjänstordningar, mässa för små och 

stora, samt gudstjänst för små och stora. 

De är enkla i sin utformning och är mycket lika för att man ska 

känna igen sig. Agendan för gudstjänst finns i två varianter 

som är i stort sett identiska. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna de nya förslagen till agendor. 
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 §56 

Fördjupning Böcker är beställda och har kommit inför det kommande 

fördjupningsprojektet i församlingsrådet. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att vänta med att fördela böckerna till nästa gång då vi är fler 

deltagare. 

 §57 

FR-mässa Tredje söndagen i advent är det församlingsrådet som ansvarar 

för söndagens mässa kl. 16.00 

Här är exempel på uppgifter som ska fördelas. Fler kan 

tillkomma. 

- Läsa text(er) 

- Läsa/skriva förbön 

- Duka  

- Dela ut nattvard 

- Sjunga liturgiska partier 

- Hälsa välkommen 

- Blada psalmböcker/agendor 

- Leda tackbön 

- Läsa inledningsord 

- Leda bön om förlåtelse 

- Plocka undan 

- Be dagens bön 

 Församlingsrådet beslutar 

 att Karin gör en lista där man kan anmäla sig samt att 

planeringen fortsätter vid nästa möte. 

 §58 

Övriga frågor Nästa möte är måndagen den 25 november kl. 18:30 

Rönnby KC 

 

a) Ann-Sofie anmäler sig att förbereda inledning.   

 §59 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde. 

 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Mikael Thorgren 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Yngve Anderberg 
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 Justerare _______________________ 

  Siv Anderberg 

 


