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Protokoll från möte i verksamhetsrådet i Tumba kyrka den 15 december 2019 

 

Närvarande: Anna-Lena Eriksson (distriktsledare), Paulina Mark (Ordf.) och Per Cronberg. 

 

1. Mötets öppnande 
a. Val av sekreterare 

Per C utses att föra anteckningarna. 

2. Rapport från distriktsledaren 
a. Anna-Lena tar upp saker som hänt i distriktet och saker på gång kommande 

tid 

Priserna på sopplunch och måltiden på torsdagar behöver höjas. Nya priser blir 35 
kr för vuxen, 20 kr för barn och 100 kr för familj. Målet med måltiderna är främst 
gemenskap varför det som serveras kan vara enklare rätter. 

Det har gjorts resursinventering, d.v.s. hur distriktet disponerar sina 
personalresurser. Om det kan vara möjligt att omfördela arbetsuppgifter för att nå 
rimlig arbetsbörda för anställda. 

Kan ideellas medverkan stärkas och uppmuntras? Anställda och redan ideella 
ombeds aktivt fråga personer som kommer till kyrkan om de vill hjälpa till med 
någon uppgift, och om så är fallet vid vilken tidpunkt, på dagtid, kvällar eller helger. 
Det kan vara att bygga om kyrkorummet inför konserter, aktiviteter vid julfirandet 
m.m., d.v.s. flytta stolar och bord. Det finns många arbetsuppgifter utöver att koka 
kaffe. Det kan vara att checka av utsmyckning inomhus som växter och möblering, 
kanske plantera om växter. 

Maria-hörnan i kyrkorummet är på väg tillbaka efter helgerna. 

El-pianot till kyrkorummet har beställts och är på väg. Inköpet bekostas av 
verksamhetsrådets budget. 

Det har köpts in ny mässhake, kalkkläde i vitt och grönt. 

Det har också köpts in gradänger, upphöjningar att stå på, till körerna. Dessa 
kommer att ha skyddsräcke baktill och också vara möjliga att lasta på vagn inför 
förvaring. 

Ny diskmaskin är på väg. 

Dessa åtgärder medför lyft för kyrkan, personal och församling. 
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3. Punkter att diskutera 
a. Införande av kyrkfika-lista 

Verksamhetsrådet önskar att kyrkans olika verksamheter utser personer som 
kan hjälpa till med kyrkkaffet, en eller ett par gånger per termin, d.v.s. kokar 
kaffe, ställer fram förtäringen och dukar av. Detta eftersom det skapar trivsel 
och rörelse i kyrkan. En lista behöver upprättas som visar vem som ansvarar 
respektive söndag och en lathund som beskriver hur arbetsuppgifterna ska 
utföras. Första mötet i verksamhetsrådet får ta tag i denna uppgift. 

b. Förslag från tidigare Öppet Forum: 

Förssamlingshelg är något som efterfrågas. Det kan vara att åka iväg till 
annan ort, men kan också ordnas i Tumba kyrkas egna lokaler. 

Ljus till ljusbäraren. Det är önskvärt att det köps in ljus som passar till 
ljusbäraren i kyrkan. De ljus som används nu har för stor diameter. 

Konsertvärdar. Konserterna i Tumba kyrka drar mycket folk och några 
kanske besöker kyrkan för första gången. Det kan då vara fint med värdar 
som hälsar besökare välkomna, talar om var kläderna kan hängas av, var 
toaletterna finns och efter konserter ta emot bidrag till 
musikverksamheten. 

Stilla dagar. I dagens samhälle med uppskruvat tempo kan vara fint med 
stilla dagar i kyrkan, som särskilt arrangemang. 

Pilgrimsvandring. I Botkyrka kommun finns många möjligheter till vandring 
varför t.ex. kyrkovandring skulle kunna vara en idé. 

c. Övrigt? 

Inget att rapportera. 

 

4. Kommande händelser 
a. Första mötet i verksamhetsrådet år 2020 

Nästa möte i verksamhetsrådet äger rum den 8 januari 2010 kl. 16.30 i Tumba 
kyrka.  

5. Avslutande av mötet 

Anna-Lena avslutar mötet. 

/Anteckningar upprättade av Per Cronberg 


