
 Verksamhetsråd Tumba kyrka 2018-12-09 

 

Närvarande: Martin Andersson, Paulina Mark, Per Cronberg, Lisa Ekenberg (protokollförare).  

 Mötet öppnas av ordförande Paulina. 

 Lisa väljs som sekreterare för mötet. 

 Paulina väljs som justerare av protokollet. 

 Diskussion om att gå igenom föregående protokoll, punkt för punkt, vid varje möte. 

Punkter att diskutera kring 

 Vad vill vi se för verksamheter i Tumba kyrka? Efter helgen för ideella medarbetare i Sigtuna i 

juni 2018. Vad hände med alla idéer som togs upp och nedtecknades? Det var många 

konstruktiva idéer som kom upp. Bl a Yoga i kyrkan med en ideell ledare. Anslagstavla för VR; 

vilka som är med (mailadresser), vad gör VR och datum för våra möten. Anslagstavla med 

fotografier på kyrkans personal. Gudstjänster; gospelmässa och eller gospelkonsert? Lugn 

och ro i kyrkorummet – hur förmedlas detta och av vem/vilka? Skylt? Lyft frågan. Musikernas 

ansvar? 

Uppföljning av Sigtunahelgen… 

Martin tar på sig att se till att det köps in anslagstavla för VR + ordna porträtt av personal i 

Tumba kyrka. 

 Bjud in Ingemar Sörqvist (präst i Botkyrka kyrka) till Öppet Forum innan Påsk, ev 17/3 eller 

24/3 om han kan komma då. Prata om Pilgrimsvandring. 

 Söndag 24/3: önskemål om stadigare fika/soppa den dagen, om vi ska ha föredrag av 

Ingemar Sörqvist på Öppet Forum. 

 

Frågor att följa upp 

 Sophantering. Det är något på gång. Information kommer. Vissa problem ska lösas. 

Fortsättning följer… 

 Belysning 

Kommande aktiviteter 

 15/12 Bakning av/med ideella i kyrkan inför julförsäljning. 

 16/12 Två Julkonserter med Julförsäljning 

 24/12 Jul i gemenskap 

 Det diskuterades om föreläsningar till HT 2019. 

 Datum för nästa VR: torsdag 10/1 2019, kl 18.30. Då går vi igenom punkter från helgen i 

Sigtuna. 

 Datum för kommande möten i VR under vårterminen 2019: 

3/2, 24/3, 14/4, 19/5 eller 26/5 

 

 

/Lisa Ekenberg 



 

 


