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Protokoll/minnesanteckningar 
 
Möte i Verksamhetsrådet i Tumba kyrka 2017-11-19 
 
Närvarande: Ingemar Nilsson, Gustavo Moreno, Paulina Mark (ordf.), Per Cronberg 
(sekr.) och Martin Andersson (distriktsledare). 
 

1. Mötet öppnas. Paulina hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

2. Dagordningen. Godkänns. 
 

3. Föregående protokoll/minnesanteckningar. 
 

Martin meddelar att söndagsskolan blir kvar. Det är ca 8 barn som deltar i nuläget. 
Ett tag kom inte så många barn. Det behövs ansvarig. 
 
Protokollet läggs till handlingarna. 

 
4. Rapport från arbetslaget. 

 
- Inför advent/jul. Det är viktigt att ragga ideella som kan vara med och hjälpa till. 
- 10 december ”basarfika” istället för regelrätt julbasar. Det kommer att erbjudas 

fika. VR m. fl. kan gärna baka. VR kan ställa upp ett Fair trade-bord. Luciatåget 
uppträder kl. 13.00. Martin ser gärna att VR hjälper till vid julbasaren. 

- Den som vill hjälpa till vid Hela människans julfirande ombeds vända sig till dem 
direkt. 

- Det blir ingen midnattsmässa i Tumba kyrka 24/25 december, eftersom det drar 
för lite gudstjänstbesökare. Ängskyrkan anordnar midnattsmässa. 

- Kommande onsdag ska hållas planering ”brainstorming” angående vad slags 
verksamheter kyrkan kan ha på lite längre sikt. Kyrkan är bra på körer, men vad 
har vi för verksamhet för vuxna som inte är så intresserade av kör? 

 
5. Rapport från aktiviteter. 
 
- Allhelgonahelgen. Det är mycket folk som besöker kyrkogården på lördagen. 

Mässan som hålls på spanska har ca 140-150 gudstjänstbesökare. 
- Familjegudstjänsten den 19 november, idag, hade lite enklare gudstjänstordning. 

Martin predikade anpassat för både ung och lite äldre. Fint liv och rörelse i 
kyrkan. Fint fika efteråt med bl. a. korv och tårta. Det är tänkt att 
familjegudstjänster ska hållas en gång i månaden under våren. 

- Brams rekviem med Kammarkören hade ca 140 besökare. Vid utgången 
insamling med hjälp av korg, men är kanske inte så bra eftersom många besökare 
numera inte har kontanter med sig. 
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6. Punkter att diskutera kring. 
 
[VR gillar] när barnkörerna medverkar under mässan. 
 
- Vårplaneringen – inför nästa år. VR behöver fundera på vad som önskas inför 

hösten 2018. 
 

– Martin önskar höra VRs tankar om verksamheter, att ta upp till diskussion i 
januari. 

 
– Idéer om Öppet forum kommande år. Har VR förslag på föreläsare? 
 
7. Frågor att följa upp. 
 
- Andlig fördjupning. Resa till Spanien, Santiago del Compostela. VR önskar ett 

konkret förslag att ta ställning till, som kan intressera personer som ofta besöker 
kyrkan. VR har försiktig inställning till resor med tanke på debatt som varit i 
media angående resor. 
 

- Segelduk kommer att spänna upp över innergården, atriet. 
 
- Martin ser gärna aktivitet med kyrkvärdar och VR någon gång under våren. 

Martin önskar förslag från VR. 
 

- Ingemar önskar att kyrkan tänker på långtidssjuka och äldre. Det var mycket 
uppskattat när kyrkan för några år sedan besökte äldreboenden med körsång. 

 
8.  Kommande aktiviteter. 
 
29 november, ekumenisk mässa i Centrumkyrkan. 
 
2 december, gemensam dag för ideella medarbetare. 

 
– Det kommer att hållas vernissage i skaparverkstan. 
 
 
9. Nästa möte. 
 
21 januari 2018, VR efter gudstjänsten (ej Öppet forum) 
 
 
10. Mötets avslutande. Paulina tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 
 
Antecknat av Per Cronberg, 2018-01-08 
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Övriga planerade möten under våren 2018 
18 februari, Öppet forum och VR 
8 april, efter påsk, VR 
6 maj, Öppet forum och VR 
27 maj, VR 
 
Övriga aktiviteter 
21 januari, Ängskyrkan, kl. 14.00, Ann-Christine Blixth håller information till oss som 
sitter i verksamhetsråd i Botkyrka församling, bl. a. protokolls utformning m.m. 
 
27 januari, Martin funderar på att kalla VR och kyrkvärdar till möte om hur vi utformar 
församlingens verksamhet. 


