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Plats och tid Fdrsamlingssalen, M2ilarhdjdens kyrka.2023-02-07 kl. 19.00

Beslutande Christer Wik, ordfdran de
Thomas H6gberg,
Asa Karlsson,
Raimond Molander,
Ing-Marie Gidl<i<lf
Carita Stenbacka Tenezakis
Ann-Marie Strtjmberg
Kaya Alander
Erik Brostr<im
Marianne Nord
Lars Richter
Lars-OIof Landin
Eva Beijer
Christofer Wilson, Kyrkoherde.

6vriga niirvarande Yvonne Strdmberg,
Saara Fahmy,
Lars Bergh,
Inger Kendel,
Agneta Landin,
Per Larsson.
Anna-Carin Holmqvist, tazslr'.c hef & selcreterare,

Justerare Carita Stenbacka Tenezakis och
Lars-Olof Landin

Justeringens plats
och tid

F<irsamlingsexpeditionen, Uppenbarelsekyrkan,
fr6n onsdagen den I 5 februari klockan 13.00.
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Kyrkor6dets ordftirande Christer Wik hiilsade samtliga viilkomna till
sammantradet och ftirklarade detsamma d,ppnat.

Fcireliggande ftirslag till dagordning faststiilldes.

$2

Upprop forriittades.

I den franvarande ledamoten Anders Wallners stiille. intriidde ersattare
Thomas Hdgberg.

$3

Till att justera dagens protokoll utsegs
Carita Stenbacka Tenezakis och
Lars-Olof Landin.

Protokollet hAlls tillgzingtigt ftir justering fiin onsdagen den 15 februari
2023 klockan 13.00 pA kansliet i Uppenbarelsekyrkan.

$4

Fcirelig justerat protokoll frin kyrkor6dets ftlregAende ordinarie
sammantriide 2022- 12 - 1 3.

Kyrkoridet noterade det justerade protokollet och beslutade liigga detta till
handlingarna.

s5

Justerat protokoll ftirelig frin Arbetsutskottet 2023 -01 -24.

Kyrkoridet noterade det justerade protokollet och beslutade l2igga detta titl
handlingama.

Agneta Landin liimnade synpunkter pi sammansiittningen av den grupp som

enligt beslut i arbetsutskottet har i uppgift att ta fram ett ftirslag till
kyrkviirdsinstruktion fbr beslut av kyrkoridet.
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Kyrkoherde Christofer Wilson genomftirde en detaljerad genomging av
{tirsamlingens verksamhet utifrin sin, under mdtesdagen, utsiinda rapport
(bilaga 1).

Kyrkoridet gavs mojlighet till lrAgestund.

Kyrkorfldet beslutade liigga rapporten till handlingarna.

$7

Lars-Olof Landin rapporterade att, i enlighet med kyrkorAdets beslut, har
ftirsamlingens samlade fondltirmdgenhet som tidigare ftirvaltats
av SEB och Swedbank Robur, under j anuari 2023 ar,yttrats och
placerats i depi hos Avanza. Avyttringen inbringade totalt ca. 96 miljoner
kronor, vilket avspeglar bra marknadspriser under j antai 2023 och medfiir
en realisationsvinst under 2023 pi drygt 42 miljoner konor. Dep6ns totala
kapital ftirvaltas av kapitalftirvaltaren Lancelot Asset Management AB, med
vilken ett inledande m6te har hAllits.

s8

F6retAg ftirslag frin arbetsutskottet att
. utse Larc-OlofLandin till ordfiirande Iiir placeringsutskottet.

Kyrkoridet diskuterade ftirslaget.

Kyrkoridet beslutade enligt arbetsutskottets ftirslag, avseende resterande
mandatperiod.

$e

Kyrkoherde Christofer Wilson ftiredrog status i fastighetsprojehet Gr6ndal
och konstaterade att olvet i det tidi fuktskadade rummet er iterstiillt
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Fdrel6g ftirslag frAn arbetsutskottet att kyrkoridet beslutar att

o permanent inretta ett utskott med beniimningen placeringsutskott.

Kyrkoridet gavs m6jlighet till frAgestund.

Kyrkoridet beslutade enligt arbetsutskottets ftirslag.
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och viil fungerande. I samband med iterstiillningen har ut6ver den
ursprungliga offerten, ett fuktlarm och ljuddiimpningsgolvskivor installerats
och kostnadsftirts under 2022.

Kyrkoherde Christofer Wilson yrkade pA att agendapunkten renovering
Gr<jndal diirmed ska strykas som staende punkt fi6n kyrkor6dets dagordning.

Kyrkor6det noterade rapporten och beslutade bifalla yrkandet i ItiregAende
stycke.

s10

Kyrkoherde Christofer Wilson Iiiredrog status i projektet Vastertorp och
konstaterade att en ny lokal identifierats. Avsikten iir att tillsammans med
representanter frin nomineringsgruppema och Kyrkans fastighetssamverkan
(KFS) under piftlj ande dag bes<jka lokalen samt att duirefter engagera
distrikt Malarhdjdens personal i ?irendet. Beddmningen iir att sistniimnda
engagemang iir viktigt dA Viistertorps etablering kommer att kiiva anstiilld
personal med ftiranking i distrikt Miilarhdjden.

Kyrkoridet diskuterade utvecklingen giillande en etablering i Viistertorp och
uttryckte sin uppskattning 6ver att processen tar fart samt tackade ftir
rapporten.

$ 1l

Ingiende skrivelser

1. ACT Svenska kyrkan

Kyrkoridet noterade inkommen skrivelse.

$12

Inga <ivriga frigor fbrelAg.

$13

Ordft)rande Christer Wik tackade alla niirvarande ftir deras engagerade

deltagande samt ltirklarade mdtet avslutat.
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Kyrkoherdens rapport januari 2023

Fcirsa mlingsove rgripan de verksamhet:

1(

Hagersten 2023-0t-30

2019

347 h97
111/A9
743133
6/2
277 /138

Ekonomi:

In- och uEraden:

intriide

2022 75

2021 115

2020 76

Kyrkliga handlingar

Handling

Dop
Konfirmation
Vigsel
Kyrklig vtilsignelse
Begravning

uttrade

363

s84

470

2022
Ministerialbok/
Egna ftirrdttningar

3s1/193
119 /171
1L8/26
4/0
189 /1o2

fdrandring netto

-2AA

-479 (Vallrl

-334

202L

zSO /r37
116/118
107 /

2O3ltls

Kommentar:
Dlblde 2027 och 2020 var pandemiir har jag valt 2019 som jamfiirelseir. Hir
framgir att antalet dop er i stort sett samma antal som fdre pandemin. Vi har
alltsl inte sett nAgon tendens att "de fdrlorade irskullarna" skulle efterfriga
dop i efterhand.
Antalet konfirmander stiger sakta och anmalningarna fdr iret Iiter ana att
trenden forBatter,
Antalet begravningar slunker nAgot vilket sannolikt har att gtira med att
ftirsamlingen fdryngras genom inflyttning.
Antalet vigslar fdrraftade i vera egna kyrkor ar fortsatt llgt.

Personal:

Samarbetet med Kyrkans Fastighetsf<irvaltning AB har utverderats.
Samarbetet fungerar val, men arbetsbelastning pa 1:e vaktmestare och

kyrkoherde har tlkat avseende liipande underhill och arbetsledning. Vi

sven3la kyrkan he8€rt€n, box 9064,126 09 hege6t.n, tfn 08-685 3000
besdksadrersi uppenbarelsekyrkan, btckvl8en 34

haSeast€n.info@svenskakyGn.se wu,ur.hag€nten.or8

{u(,4k LL
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ser diirfiir behov av att ha en fastighetsfdrvaltare pa plats. Tiiinstegraden
ar satt till 50%. Tjinsten ska innefatta bevakning av serviceavtal,
upphandling av ltipande underhlll. Befattningen dr vidare chef 6ver
vaktmiisteri och IT.

Bemanningsfdretaget Proper People har anlitats ftir att ta fram sokande

till tjansten.

Avtalet med KFS har forliingts till 30 juni. Direfter avser vi endast anlita
KFS AB ftir projektledning och inte f6r Iopande ftirvaltning.
Medarbetare pl bokning som varit siukkriven har anpassad
sysselsattningsgrad 750lo fram till 27 feb. Vi anlitar Sodertiilje pastorat
ftir att avlasta bokning.
Milarhtijdens distrikt har timanstallt Alice Wallenius, korist i Hagersten

Acapella tillika student pA kyrkomusikerlinien, att leda Milarh<ijdens
kyrkokor. Distriktet har funnit en l6sning dir kantor Sofia Bertilsson
frigcirs till att leda den nya projektk<iren.
Michael Persson, vik. komminister i Gustav Vasa ftirsamling har anstAllts
som intermittent distriktschef i Uppenbarelsekyrkan perioden 15

februari till 30 augusti. Tjansten kommer att utlysas i mitten av varen.

Undertecknad kommer att inleda processen med iterbesiittning av

distriktschefstjinsten i Uppenbarelsekyrkan under februari mlnad. Min
bedrimning dr att KR bor fatta beslut vid sitt mtite 16 maj, ftir att i fl en

ny chef pi plats till 1 september. Iag kommer att f<iresle AU att man till
mdtet den 28 februari mlste rekryteringsgrupp utses och tidplan f6r
rekryteringen upp rittas.

Arbetsmiliti:

Undertecknad har genomfcirt en mindre organisationsfdrandring i syfte

starka distriktschefernas stiillning. Ftirindringen bestil i att
samordningsgrupperna ftir de rivergripande omrldena 0-12, konfi rmand

och ungdom, diakoni, musih osv, tas bort och blir ansvaromriden under

respektive chef.

Foriindringen har meddelats personal och arbetstagarorganisationer.

Vi genomfor v. 5 s k PULS-miitning tillsammans med ftiretaget S0NDERA

ftjr att kartlagga hur arbetsmiljdn upplevs. Material frin understrkning
delges cheferna som fciljer upp med sina arbetsgrupper.
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Kommunikation:

Dopkampanj pigir v.5-7, i kampanlen ingir:

Kampanjmaterial i kyrkorna (affischer, ellipser, digitala skirma{
Dopfunt fflld med give-aways Bibs naturgummi-nappar
(Uppenbarelsekyrkan) f https: / /www.apotekhi artat.se /urodul<t/bibs-
colour-collcction-napp-honey-bce-olive-2-pack/)
Kampanisida pi webbplatsen
Annonser halvsida Mitt i: ltirdag 28/1 med repetition kommande wA
veckor
Banners Biittre Stadsdel: Vecka 5-7
Facebook- och Instagram-inlagg: Vecka 5
Facebook- och Instagram-annonsering: Vecka 5-7
Lilieholmsgallerian, digitala skirmar: Vecka 6
Drop-in dop i Grtindals lryrka 11 februari.

GIP

- Overgingen till Svenska \yrkans gemensamma lT-plattform har i stort
fungerat bra. Ledningsgruppen ser dock behov av fortbildning av
personal. Utbildningstillf?illen kommer att ersafta wA ordinarie
personalsamlingar i respektive distrikt under februari m&nad.

Vestertorp:

- Enligt uppgift skall det nu finnas lediga lokaler p5 torgel men dessa iir ej

i Stockholmshems regi. Vi unders6ker vidare vilka hyresvirdar som ska

uppvaktas.

Ftirsamlingsinstruktionen

- Undertecknad har deltagit i framtidsseminarium med Svenska kyrkans
nationella niva. Underlaget som presenterades ir framtaget av
kommunikationsfdretaget Kairos future. Den som ar intresserad kan fA

rekvirera materialet. Kontakta mig i si fall.

Byggplanerna pi Slittgirdsviigen i Mllarhtiiden.

Amanda Viklund som iir handliiggare pi exploateringskontoret Ilter
meddela att irendet kommer att adresseras vid ett mdte med

1 I,/oY LJ ,lb
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exploateringskontoret i febluari. Innan dess finns ingen information att
ge. Mdiligen har jag ytterligare information till KR m6tet 7 februari.

Pastoral verksamhet.

Gudstidnster och konserter: Julen gudstjinster var riverlag viilfyllda. Alla
medarbetare vittnar om att det funnits ett stort sug att gi i kyrkan under
helgerna.

Ktir: Miilarhojdens distrikt har haft stort intresse ftjr sin proiektkdr. I

nulSget finns 30 aspiranter och sopran och altstimman 5r redan fulla.
0vriga 24 k<irer ir stabila och repeterar enligt plan.
Pelle 0lofsson satte upp Uppenbarelsekyrkans nya iulspel den 24
december. Julspelet drog naturligtvis fulla hus.

Vuxenverksamhet: Fdrtildrakonfa har haft sitt lrligalAger 20-22 januari.
Ett tiotal konfirmandfcirildrar deltog.
Barn och famili: M2ilarh<ijdens distrikts iulgransplundring 15 januari
drog fulla hus.

Konfirmand och ungdom: .lullovslediga ungdomar erbjdds aktiviteter
som mellandagsliger pi Kiirrstin 28-29 och iullovsbio 5 jan.

uppslutningen var gles, endast siu ungdomar deltog pA ldgret
Diakonalt: julbord har serverat ftir iippet hus i Grdndal 12 december, 70
personer deltog.
I Uppenbarelselcyrkan samlades 90 personer, varav 16 volontarer till
"julbord for alla". Alla bestikare fick en iulklapp i form av ett irskort pi
skansen. GAvan bekostades av Drougges stiftelse.
Inftir jul delades ocki en julgiva ut till de Ukrainska flyktingar vi haft
kontakt med, 124 presentkort d 500kr delades ut. Presentkorten
bekostades av insamlade kollekter.
0vrigt: Pl Liljeholmstorget biods i vanlig ordning pA Carols infdr jul 15

december. Korister och medarbetare i ftirsamlingen sl6ng.
Insamlingsarbete: ACT Svenska kyrkan ldter meddela att Hagerstens
forsamling bidragit med 145 229kr under lret som gltt
Medarbetarsamling: den 25 ianuari trdffades alla medarbetare i
ftrrsamlingen for att diskutera hur vi baftre kan ge rum f6r frivilligt
engagemang i f<irsamlingsarbetet. Utover diskussioner sig vi en inspelad
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fdrelesning om sociala ndtverk av Sara Fransson, forskare knuten till
Ideellt forum.

Christofer Wilson

Kyrkoherde

s(sl

Awcil-l' ./rrlf


