
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§ 11-28 
I ÖNSTA FÖRSAMLING       2020-03-05 
 

 
 
 
Ordf 

 
 
 
Just 

 
 
 
Sekr 

 

Plats och tid Önsta Gryta Kyrka, 19:00 – 21:30 
Närvarande ledamöter Yngve Anderberg (ordf.), Ann-Sofie Berglund, 

Gunilla Bengtsson, Anette Lindström, Per-Åke Olofsson, 

Mikael Thorgren, Siv Anderberg (för Elisabeth), 

Ann-Marie Nyström (för Charlotta), Marit Norén (kaplan) 

 

Anmält förhinder: Charlotta Granberg, Elisabeth Granberg 
Närvarande ersättare Kristina Liderfelt Andersson, Arne Sellberg 

 
Övriga närvarande Susann Senter (PO-chef) 

 

 

 §11 

Inledning Församlingsrådet firar mässa tillsammans. 

Ordförande hälsar alla välkomna och denna gång speciellt vår 

nya kaplan tillika samordnare Marit Norén. 

Mötet förklaras öppnat. 

 §12 

Justering Församlingsrådet beslutar 

 att utse Anette Lindström till justeringsperson. 

 

 §13 

Upprop Upprop förrättas. Se deltagarlista ovan. 

 §14 

Föredragningslista Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna föredragningslistan. 

 §15 

Föregående protokoll Församlingsrådet beslutar 

 att lägga föregående protokoll till handlingarna 

 §16 

FR, ansvar och uppgifter Mötet diskuterar runt foldern ”Församlingsråd”, utgiven av 

Västerås pastorat, angående våra uppgifter och ansvar. 

 §17 

Församlingsinstruktionen Med anledning av att vi har ny kaplan pratar vi runt 

ANDEmeningen med vårt eget underlag för 

församlingsinstruktionen med ledorden VäxAnde, SkapAnde, 

DelAnde. 
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 §18 

Information a) Det finns ett delegationsbeslut att Marit formellt är kaplan 

för Önsta församling. 

b) Marit informerar att det är god stämning i medarbetarlaget. 

Det är en del vakanta timmar för pedagogtjänsten. Det saknas 

också en präst. 

Rekryteringar för PO-chef pågår. Intervjuer är på gång. 

c) Det finns mycket att glädjas åt i församlingen 

    - Stor konfirmandkull på ca 50 konfirmander. Många 

ungdomar på torsdagskvällarna. 

    - Många besökare på öppet hus. 

    - Söndagsöppet är välbesökt. 

 

 §19 

Rönnby KC Yngve sammanfattade turerna angående Rönnby KC. 

Lokalen kommer sannolikt att sägas upp under mars 2020. Vi 

bör planera för att göra ett avslut redan före sommaren. 

 

 §20 

RKC uthyrning Församlingen har fått förfrågan att låna en kyrkolokal från en 

församling med sitt ursprung i Eritrea. 

Susann redogör för att liknande förfrågningar har ökat markant 

de senaste åren. Man håller på att se över hur beslutsgången 

ska vara. Förfrågningar kommer ofta via bokningen och det 

vore då önskvärt att det finns snabba beslutsvägar och en 

samordning i pastoratet för att hantera det. 

FR har tidigare beslutat i frågan ÖFR180111 - §23 

 Församlingsrådet beslutar 

 att tillstyrka att församlingen från Eritrea lånar Rönnby KC en 

lördag i månaden med början den 22 februari 

 §21 

Rapporter a) Yngve rapporterar att vi fått tackbrev. 

    - Stiftsgården Rättvik tackar för kollektgåva 

    - Act Svenska Kyrkan tackar för den fantastiska gåvan på 

178.300 kr. Det är till större delen överskottet från 

klädbytardagarna. 

Act Svenska kyrkan meddelar också att Julkampanjen 2019 

gav ca. 42,5 miljoner kronor. 

b) Yngve redogjorde för tabellen som visar vårt engagemang i 

församlingen. 

Med anledning av detta diskuterade vi vårt engagemang och 

hur det kan betyda något för oss som församling. Vad ger det 

tillbaka? 

Kan vi samordna representationen som kostar mycket, 

exempelvis till stiftsgården, med hela PO? 
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 §22 

Stiftsgårdens rep. skap Vi har fått inbjudan till stiftsgårdens representantskap, våren 

2020. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att Arne och Anette representerar Önsta församling. 

 §23 

Gudstjänstliv Alla har nu fått boken ”sju steg i kristen tro” av Jonas 

Lindberg. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att vi läser första kapitlet, Gud, och funderar på frågorna och 

övningen till nästa tillfälle. 

 §24 

Passionsandakter FR ansvarar för passionsandakterna måndag - onsdag under 

stilla veckan då församlingens körer sjunger på de olika 

dagarna. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att Mikael gör en lista över vilka som leder andakterna 

samt att Marit gör en fördelning av texterna de olika dagarna. 

Alla som ska vara andaktsledare träffas torsdagen den 

2020-04-02 kl. 17.00 i Önsta Gryta kyrka. 

 §25 

FR Budget Susann informerar att budget för församlingsråd och 

kyrkvärdar har ändrats från att varit gemensam för hela PO till 

att fördelas i en pott per församling som kaplanen förfogar 

över. Det som ska täckas är arvoden för FR och kyrkvärdar, 

resor, böcker etc. 

 §26 

Avslut RKC Susann informerar att man planerar för att göra ett avslut på 

Rönnby KC som kyrkolokal under våren för att hinna få bort 

inventarier före september månads utgång. 

 §27 

Nästa möte Nästa FR: 2020-04-06, ÖGK. OBS Ändrad tid. 

Mötet startar kl. 18.00 med avbrott för passionsandakt kl. 

19.00 

 

 §28 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde.  

Mötet förklaras avslutat. 
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Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Mikael Thorgren 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Yngve Anderberg 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Anette Lindström 

 


