
 1 

Protokoll/minnesanteckningar 
 
Möte i verksamhetsrådet i Tumba kyrka 2017-09-03 
 
Närvarande: Betty Q-bark, Ingemar Nilsson, Gustavo Moreno, Paulina Mark (ordf.), Per 
Cronberg (sekr.) och Martin Andersson (distriktsledare). 
 

1. Mötet öppnas. Paulina hälsar alla välkomna. Särskilt välkommen är Martin 
Andersson som anställts som präst och distriktsledare i Tumba kyrka. 

 
2. Dagordningen. Godkänns med tillägg under beslutsärenden, ansökan om bidrag 

till Väntjänsten i Tumba kyrka. 
 

3. Föregående protokoll/ minnesanteckningar. Läggs till handlingarna. 
 

4. Rapport från arbetslaget. Martin rapporterar. Hans önskan är att verksamheten 
ska kretsa kring gudstjänstlivet, som han säger, gudstjänst, gudstjänst och åter 
gudstjänst. Hans önskan är också att göra Öppet hus på torsdagar så bra som 
möjligt. Barnverksamheten är viktig och ska utvecklas. Han vill ha barngudstjänst 
en gång i månaden. Fokus i det korta perspektivet är att få i gång alla kyrkans 
verksamheter och att de funkar bra. Det är viktigt med hållbarhetsperspektiv i 
kyrkan. Julafton firas i Tumba kyrka. Ängskyrkan tar hand om midnattsmässan 
vid nyår. 

 
Han vill att de sker en utvärdering av försöksverksamheten med kvällsgudstjänster 
på söndagar en gång i månaden. Ledamöter i VR skjuter in att VR varit drivande att 
försöksverksamheten kom igång.  Vem är det som kommer på söndagskvällarna? 
Samma personer som på förmiddagarna? Martin önskar förslag på hur man gör en 
bra utvärdering.  
 
I korta perspektivet är kyrkovalet på agendan, att det får uppmärksamhet, och 
genomförandet kyrkans medverkan vid Allhelgona-firandet i Lilla dalen. 

 
5. Rapport från aktiviteter 

 
Församlingsmedlemmar åkte till Världens fest i Enköping. 

 
6. Punkter att diskutera kring. 

 
[VR gillar] att det varit många konfirmander våren och hösten. Kanske är det resan 
till Ortodoxa akademin på Kreta som lockat? Det har finansierats med särskilt bidrag 
från stiftet, men hur blir det i framtiden? Som sagt vad, det har varit ett mycket 
lyckat upplägg. 
 
Verksamheter inför våren. Martin önskar förslag från VR. 
 
Körverksamheten. Tre körer har slagits samman till en och halv, eftersom ”Kören 
Kören” har upphört. Istället kommer att finnas en löst sammanhållen projektkör som 
exempelvis vid Kent-mässan i våras. 
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Ingemar berättar hur stor glädje många av deltagarna Alla-kan-sjunga-kören känt 
och upplevt genom att sjunga just i den kören, många som aldrig skulle ha vågat söka 
upp mer traditionell kyrkokör. Även gudstjänstbesökare har upplevt stor glädje av 
körens strålning. 
 
Betty flikar in att deltagarna i de båda körerna borde ha fått framföra synpunkter 
innan uppgåendet i Nya kyrkokören blev ett faktum. 
 
Bakgrunden till förändringen var bl. a. koncentrera fler aktiviteter till 
torsdagskvällen och få ett effektivare utnyttjande av personal och resurser. 
Förändringen ska utvärderas efter ett år. 
 
Hållbarhetstänk. Mat – planering – framförhållning och vegetarisk kost i kyrkan. 
Inför fastan önskade VR att de skulle serveras vegetarisk kost i kyrkan. Denna 
uppmaning togs inte allvar eller hade inte nått fram till dem som svarar för inköpen. 
Martin nämner att alla inköp ska kanaliseras genom Samar och att det är bra om ett 
fåtal är inblandade när det gäller inköp. Ibland gör vaktmästaren kompletteringsköp. 
Är många iblandade är lätt att det köps för mycket och mat behöver kastas. Samar 
kommer ha låda med glutenfritt bröd och kakor. All mjölk kommer att vara laktosfri. 
 
VR ser gärna att det serveras mer vegetarisk kost i kyrkan, och att kyrkan verkligen 
försöker efterleva det i samband med fastan. Vegetarisk kost är i tiden och många 
ungdomar är vana vid det från skolans värld. Det är att vara en modern kyrka i tiden.  
 
När ideella eller kyrkans anställda gör något lite extra i samband med kyrkkaffet, 
kanske att bakat eller inhandlat frukt, är det alltid välkommet och högt uppskattat. 
Kan vi som kyrka medverka till sund mat och vanor, gärna närodlat och Fair trade 
när så är möjligt, är det många som gillar. 
 
VR önskar att det ses över vad det finns för rutiner för källsortering. Kan kyrkan 
betala för egna kärl? Eller behöver någon köra iväg med sopor till 
källsorteringsstation? 
 
Kontaktlista VR. Lista skickas runt där vi skriver våra namn och adresser. 
 
7. Frågor att följa upp. 
 
Pallkragar har försvunnit. För ett par år sedan fick Ingemar i uppdrag att göra 
pallkragar med syfte att kyrkan skulle ha egen odling av växter, som ett led i den 
diakonala verksamheten. Nu har 3 av 4 pallkragar försvunnit. Stulna? Kastade? Det 
blev en otacksam uppgift för honom, eftersom någon odling aldrig kom till stånd. 
Utgången signalerar brist på planering och att det är viktigt att tänka igenom hur 
ideellt engagemang används och tas till vara på bästa sätt. 
 
Martin ser gärna att VR och kyrkvärdar planerar en aktivitet ihop till våren, 
exempelvis ordnar en utbildningsdag. 
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8. Beslutsärenden. 
 
Väntjänsten i Tumba önskar bidrag. VR beviljar bidrag med 5 000 kr. 
 

 
9. Kommande aktiviteter. 
 
10 september, höstterminsupptakt i Tumba kyrka 
 
14 september, biskopen Eva Brunne föreläser om Luther 
 
17 september, Karneval från Tumba kyrka till expeditionen i samband med 
kyrkovalet. 
 
11 oktober, vårplaneringen krocktestas. 
 

 
10. Tidpunkt för nästa möte. 
 
1 oktober, möte i VR efter mässan, ca 19.00, OBS! ändrad tid. 
 
22 oktober, Öppet Forum ca kl. 13.15 + VR ca kl. 13.45 
 
19 november, Öppet Forum med nominering av ledamöter till VR 2018 och 
gudstjänstvärdar. 
 
7 december, kyrkvärdskollegie 
 

 
11. Mötets avslutande. Paulina tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
Antecknat av Per Cronberg, 2017-09-12 

 
 


