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Diarienummer:

Sid 2

1. Upprop
2. Val av justerare: Margaretha Forsell
3. Nyanställning: Präst eller diakon? Diskussion tillsammans med Torbjörn Strand.
• Samtliga är överens om att det är klokt att hoppa till punkt 5 i protokollet så att
utvärderingen av söndagarna i Segeltorp ligger till grund för beslut om vilken tjänst som är
lämpligast.
• Församlingsrådet får en kopia av underlaget som medarbetarna diskuterat utifrån och Hanna
Törlings nedskrivna reflektioner efter det samtalet. Alla läser igenom det.
• Diskussionen tar vid och eftersom att beslut fattades att pröva att inte längre fira
huvudgudstjänst i Segeltorps kyrka på söndagar är församlingsrådets förslag att kyrkorådet
beslutar om att den femte prästtjänsten görs om till en diakontjänst.
4. Kyrkvärdsprojekt 2020
• Hanna Törling berättar om ett nytt projekt vid namn ”kyrkvärd 2020”. För att få fler att vilja
ställa upp som kyrkvärdar planeras ett projekt med en utbildningshelg vid Stjärnholm för alla
som kan tänka sig att tjänstgöra minst 2 gånger/år.
Projektidén mottogs väl av församlingsrådet som gav sitt stöd.
5. Söndagarna i Segeltorp.
Utvärdering av två år med annat klockslag.
• Flera ur rådet och även Hanna Törling delade bilden av att gudstjänstdeltagandet inte blivit
större i och med ändringen av gudstjänsttid i Segeltrop.
• Det rådde enighet om att det nu är värt att pröva en annan väg, att låta Segeltorpskyrka vara
en verksamhetskyrka/vardagskyrka där torsdagens mässa blir navet och kraftkällan för
veckan. På detta vis kan arbetet med att fördjupa det som fungerar ta vid. Det blir möjligt att
arbeta med projekt och vi firar en huvudgudstjänst i församlingen, den i Vårby Gårds kyrka.
• Församlingsrådet fattade beslut om att detta kan få träda i kraft efter årsskiftet och att de
anställda får förtroendet att utforma det nya arbetet på bästa sätt.
6. Värdefulla föremål att skyddas vid brand.
Benny berättade att han varit på en utbildning där han fått veta att brandmyndigheten
önskar en lista på vad som ska räddas i första hand.
Hanna meddelade att hon har fått en lista från Hanna Simak och Toros Katmerian på
värdefulla föremål i respektive kyrka som Benny senare kan få ta del av inför det
fortsatta arbetet med detta.

7. Rapport från kyrkorådet.
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Benny Upphagen meddelar att laddstolparna används men att det behövs reklam
för att uppmärksamma möjligheten att ladda sin bil så att de används ännu
flitigare.
En vård och underhållsplan ska genomföras i pastoratets kyrkor och
kyrkogårdar.
En uteplats vid prästgården ska byggas men kommer att placeras vid
huvudingången och inte där den först planerades.
Pastoratet har haft en dag för verksamhetsplan och budgetberedning den 24
september.
En höstkonferens för kyrkoråd och ledningen ska genomföras lördag 16
november.

8. Verksamhetsledare Hanna Törlings rapport.
• Hanna meddelade att de viktiga punkterna finns med på dagordningen. Utöver
detta informerade Hanna om att personalen i hela pastoratet just nu har en,
friskvårdssatsning med en stegtävling som många deltar i - Tappa trampet.
• Nästa vecka kommer personalen att få gå en utbildning i Hjärt- och
Lungräddning
9. Övriga rapporter.
Benny var på pilgrimsvandring runt Långsjön under ledning av Jennie Högberg. Fem personer
deltog och det var mycket trevligt.
10. Delegation och delgivningar.
Inga delegationer eller delgivningar.
11. Övriga frågor.
• Torbjörn Strand informerade om att Hanna Törling blivit erbjuden tjänsten som
församlingsherde och att det framöver kommer att äga rum en mottagningsmässa.
• Torbjörn informerar om att en ny kyrkogårdschef vid namn Per-Magnus Olsson snart
tillträder.
• Frågan om hur det blir med Cilla Strömbergs tjänst som önskar få tjänsten omgjort till
50% vaktmästare 50% husmor kom upp och frågan ska vidare till kyrkorådet för beslut.
• Hanna lyfte att vi nu också kan rekrytera en ny komminister efter tjänsten som hon
lämnar. Denna tjänst utlyses lämpligen samtidigt som diakontjänsten, förutsatt att
kyrkorådet godkänt förslaget.
12. Avslutning med bön.
Benny Upphagen läste från boken ”Jag skriker” Böner inifrån, Kumlafängelset.

Nästa sammanträde är den 11/11 2019 klockan 18.30 i Segeltorps kyrka.
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