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Protokoll/minnesanteckningar 
 
Möte i Verksamhetsrådet i Tumba kyrka 2017-10-22 
 
Närvarande: Ingemar Nilsson, Jolanta Lundgren, Marianne Boström, Paulina Mark 
(ordf.), Per Cronberg (sekr.) och Martin Andersson (distriktsledare). 
 

1. Mötet öppnas. 
 
Paulina hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 

2. Dagordningen. 
 
Två punkter nämns: ”Varför ska vi vara vegetariska?” och ”Barnrummet”, se nedan 
under ”Punkter att diskutera kring”. 
 

3. Föregående protokoll/minnesanteckningar. 
 
Läggs till handlingarna. 
 

4. Rapport från arbetslaget. 
 
Distriktsledaren rapporterar: Martin framhåller att kyrkan har mycket verksamheter 
och aktiviteter varför han inte önskar nya eller fler, utan hellre göra det vi redan gör 
bättre. Önskar man nya verksamheter, är det också bättre att påbörja dem under 
höstterminen. Han önskar att frågor som berör kyrkans verksamheter lyfts på VRs 
möten, förankras, innan förändringar sker eller formellt beslutas i kyrkorådet. 
 
Martin önskar att församlingsmedlemmar ska komma till kyrkan inte för särskild 
aktivitet eller gudstjänst, utan helt enkelt för att man gillar att komma till kyrkan 
regelbundet. 
 
Martin önskar en dag för kyrkvärdarna till våren, för att lyfta fram deras viktiga roll när 
det gäller att göra gudstjänstlivet levande. 
 
Martin nämner en idé om att göra en resa med volontärer – en dag – fredag till lördag i 
juni 2018. 
 
Gudstjänst en söndagskväll i månaden blir kvar under våren, men att det är viktigt att 
göra mer av dem, exempelvis musikinslag, att konfirmander deltar, annonsering. 
 
Det kommer också att hållas familjemässa vid några tillfällen under våren. 
  
Söndagsskolan och söndagsskoleidén diskuteras, hur beakta att det är olika antal barn 
från gång till annan. Söndagsskolan tar också personalresurser i anspråk och kräver mer 
styrning. Många barn vill också vara med vid gudstjänsten istället för i söndagsskolan. 
Det föreslogs att det annonseras i förväg vilka söndagar som det är söndagsskola och att 
övriga gånger finns familjevärdar som kan rycka in och stödja barn som kommer. 
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Det blir ej någon midnattsmässa i påsk. Det blir påskmässa kl. 15.00 istället för kl. 11.00. 
 

5. Rapport från aktiviteter. 
 
After week den 20 oktober. Helgtanke med musik. Kort helgtanke av Martin. Sånginslag 
av Andreas Olsson. Därefter allsång med Gunnar Gillfors. Ca 18 besökare kom och sjöng. 
Aktiviteten uppfattades som positiv av dem som var där. 
 
 

6. Punkter att diskutera kring. 
 
[VR gillar] utgick denna gång. 
 
Verksamhetsrådets roll. Martin nämner bollplank men också stoppkloss, att bromsa när 
vi vill mer verksamhet än personalresurser m.m. mäktar med. Det är viktigt att få 
arbetslag, distriktsledare och VR att samverkan på ett bra sätt. När det gäller VRs roll, 
kan VR exempelvis bjuda in Ann-Christine Blixt. 
 
Hållbarhetstänk. Det är viktigt för VR med hållbarhetstänk i kyrkan, och är också ett 
tänk som finns i samhällsdebatten i stort. Martin föreslår utbildningsinsats, att se om det 
finns kurs att gå som berör frågeställningen. Det finns möjlighet till extern kurs där 
Martin gärna ser att två personer från arbetslaget och två personer från VR deltar. 
 
Det behöver också informeras om varför VR anser att det är viktigt med vegetarisk kost 
under fastan: ”Vad är fast hur kristet perspektiv och varför ska vi ha fasta?”. 
Skapelseperspektivet m.fl. Samtidigt fundera över, hur få med dem som inte ser denna 
fråga som viktig, så att vi inte utesluter dem. 
 
Vårplaneringen. Är spikad. Planeringen inför hösten sker den 7 mars 2018. Det är viktigt 
att VR lämnar förslag i god tid. Tag med som punkt i dagordningen för VRs möte i 
januari. 
 
Familjevärdar. Se ovan under rapportering från arbetslaget. 
 
Barnrummet. Det har kommit förslag på att barnrummet bör ses som en del av 
gudstjänstrummet. Det önskas ett altare och möjligheten att tända ljus. VR är positiv till 
att det inrättas ett altare och möjligheten att tända ljus (om så kan ske på betryggande 
sätt utan risk för brand). VR kan bidra till inköp av altare. 
 
Möten i VR och Öppet forum 2018. 
 
21 januari 2018, VR (ej Öppet forum) 
18 februari 2018, Öppet forum och VR 
8 april 2018, efter påsk, VR 
6 maj 2018, Öppet forum och VR 
27 maj 2018, VR 
 
Martin ser gärna att VR bjuder in föreläsare till Öppet forum för att skapa större intresse 
för forumet. 
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Valberedning och val. VR tilldelar Paulina Mark och Martin Andersson uppdraget att ta 
emot förslag på personer att nominera till VR 2018. Det är också viktigt att valberedning 
till VR 2019 utses i samband med Öppet forum. 
 
Jolanta Lundgren meddelar att hon lämnar VR.  
 

7. Frågor att följa upp. 
 
Kvällmässan. Kvällsmässan på torsdagar har många besökare. Nya kyrkokören har 
många deltagare. 
 

8. Kommande aktiviteter. 
 
Diakon Thomas Nilsson planerar aktivitet för ideella. 
 

9. Nästa möte. 
 
19 oktober, efter gudstjänsten, först Öppet forum ca kl. 12.15 med nominering av 
ledamöter 2018, kyrkvärdar och valberedning. Därefter möte i VR ca kl. 12.45. 
 

10. Mötets avslutande. 
 
Paulina tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
Antecknat av Per Cronberg (sekr.) 2017-11-18 


