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   2020-06-06 

   PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET     

I ÖNSTA FÖRSAMLING   ”e-mail sammanträde” §§33-36 

   Datum 2020-05-25 - - 06-06 

Deltagande ledamöter: 

Yngve Anderberg (ordf.), Ann-Sofie Berglund, Gunilla Bengtsson, Anette Lindström, Per-Åke Olofsson, 

Mikael Thorgren, Elisabeth Granberg, Charlotta Granberg, Marit Norén (kaplan) 

Deltagande ersättare: 

Siv Anderberg, Ann-Marie Nyström, Kristina Liderfelt Andersson, Arne Sellberg 

 

Inledning $ 33 

På grund av Corona-restriktionerna har inga möten med Församlingsrådet hållits sedan 2020-03-05. 

2020-05-25 skrev Marit en rapport till Församlingsrådets Beredningsgrupp och Församlingsrådet med  

information om hur kör- och musikverksamheten till hösten har planerats.  Församlingsrådets  

beredningsgrupp har beslutat att hålla ett ”e-mail sammanträde”, dvs varje ledamot och ersättare  

ombeds att skriftligt ta ställning till och kommentera Marits rapport, baserat på denna, på  

samma sätt som gjordes enligt protokollet från förra ”e-mail sammanträdet”. 

 

Marits rapport 2020-05-25 $ 34 

Nedan finns information om hur vi planerat kör- och musikverksamheten till hösten.  

Vi kommer utöver dessa fasta grupper bjuda in till en Tillfällighetskör - ett koncept som många andra 

församlingar framgångsrikt provat. Det innebär att de som vill sjunga i kör, men kanske inte har tid 

eller möjlighet att åta sig övning varje vecka och återkommande sjungningar, är välkomna att vara 

med och öva inför ett eller två särskilda tillfällen. I höst bjuder församlingen in sångare till en sådan 

Tillfällighetskör, som övar inför och genomför en konsert och ev. en gudstjänst under advent. Emmy 

leder den kören. 

Jag tycker att det känns roligt och som en bra nysatsning. Men det innebär också några tuffa beslut 

om förändringar, eftersom vi inte kommer att ha kvar allt vi haft tidigare.  

Eftersom vi fortfarande är underbemannade och inte vet vad som händer med Covi19-situationen 

har jag inte planerat in någon friluftsgudstjänst på Rönnby (eller någon annanstans) denna sommar. 

Nästa sommarhalvår kommer det att blir flera!  

I sommar kommer vi tyvärr att behöva fortsätta fira gudstjänster utan församling. Vi kommer under 

juni, juli och augusti att ha Öppen kyrka med präst och vaktmästare på plats, samt en webbsänd 

andakt varje onsdag och varannan söndag – då det annars skulle varit mässor.  

Det vi kommer att genomföra som vanligt är kollot för skolungdomar och ungdomskvällarna som 

fortsätter nästan hela sommaren, med undantag för några få veckor.  

Under de närmaste veckorna inbjuds alla körer till avslutningar utomhus vid Önsta Gryta kyrka.  
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En mycket tråkig omständighet är att vi verkligen fått kalla handen från kommunen angående 

Mötesplatsen i Rönnby. De säger plötsligt nej till all religiös verksamhet i sina lokaler, vilket jag 

förstås tycker är en oerhört snäv och minst sagt trist tolkning av vad det innebär att vara religiöst 

obunden. Jag har lyft detta till domprosten och bett att han tar det vidare i samtal med 

kommunledningen. Men just nu måste vi planera utifrån att vi inte har någon lokal i Rönnby. 

Däremot har vi glädjande nog fått klartecken om att vi får leasa en knallröd minibuss som det står 

Svenska kyrkan på. Den kan vi använda för att hämta folk med och för att ställa upp tillsammans med 

tälttak som ett portabelt kapell vid evenemang och friluftsgudstjänster. Detta kallar vi ”Kyrkan To 

Go”. 

Sista gudstjänsten med urbruktagandet av kyrkorummet i Rönnby, samt invigning av ”Kyrkan To Go”, 

blir den 30/8 kl 16.00 och vi hoppas, hoppas att vi kan göra det med församling! 

Kör- och musikverksamhet i Önsta församling höst 2020 och framåt 

Eftersom vi behöver lämna Rönnby Kyrkcenter kommer alla körer i församlingen från och med 
höstterminen 2020 vara förlagda till Önsta Gryta kyrka. Med anledning av detta har jag tillsammans 
med församlingens musiker tagit ett steg tillbaka och sett över vår kör- och musikverksamhet. Vi har 
tagit avstamp i mål och syften med församlingens musikverksamhet, i allas vår vilja att satsa på 
gudstjänstlivet, i pastoratets fokusområden samt i de lokaler och musikertjänster vi har.  
 
De huvudsyften för kör- och musikverksamheten i Önsta, som vi identifierat är följande: 

 ge rum för barn och unga och deras familjer i kyrkan 

 ge barn, unga och vuxna uttryck och språk som bär i tro och liv 

 berika gudstjänstlivet 

 bygga gemenskap och idealitet i församlingen 

 förmedla det kristna budskapet och ge hopp och livsmod 

 förvalta och utveckla den kristna kulturskatten  

 ge möjlighet för många att upptäcka kyrkan, kristen tro och gudstjänst 
 
Vi har också tittat på vilka typer av körer det finns många av i Västerås, och vilka som saknas. Det vi 
sett är att det finns en stor mängd vuxenkörer, men mycket färre ungdomskörer och bara en gosskör. 
Detta trots att barn och unga ska vara prioriterade grupper för Svenska kyrkan. Gosskören i 
domkyrkan har lång kö och kan inte ta in alla intresserade killar. En annan verklighet vi har att 
förhålla oss till, är att Emmy kommer att vara fackligt anställd på 42 %. Vi kommer att få en vikarie, 
nämligen organist Maria Säfsten. Henne kommer vi ”dela” med Tillberga församling. 
 
Utifrån allt detta har vi planerat hösten på ett lite annorlunda sätt. Önsta Vokalensemble (vuxenkör), 
Önsta diskantkör samt Sofias Änglar kommer att påverkas. Dessa kommer inte längre finnas kvar som 
enskilda körer. Körsångarna i dessa körer erbjuds istället att sjunga i de körer som finns kvar i 
församlingen, eller i pastoratet.  
 
De körer/grupper som finns kvar eller bildas i församlingen är:  
Önsta barnkör 
För barn som är födda 2013 och 2014. Tisdagar kl. 16.40–17.20.  
 

Önsta flickkör 
För flickor som är födda 2004-2012. Tisdagar kl. 15.30–16.30.  
 

Önsta gosskör 
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För pojkar som är födda 2009-2012. Tisdagar kl. 17.30–18.30.  
 
Emmy Algefors ansvarar för de tre ovan nämnda barnkörerna. Anmälan görs till henne: 
emmy.algefors@svenskakyrkan.se  

 
Gospelkören Veni Vidi Canti 
Trestämmig (sopran, alt, tenor) gospelkör för vuxna, från 16 år. Onsdagar kl. 18.30–20.30.  
 

Sång- och musikgrupp för ungdomar  
Riktar sig till unga från ca 14 år. Torsdagar 17.00-18.00. Gruppen har som huvuduppgift att musicera 
på torsdagarnas veckomässor och med konfirmanderna.  
 

At your service  
Troligen övning på söndagar inför vissa gudstjänster. En lovsångsgrupp med fokus på att lyfta 
församlingens gudstjänstliv, genom att stärka psalmsången och sjunga i gudstjänster där vi inte har 
kör eller gästande musiker.    
 
Sofia Svensson leder ovanstående ungdoms- och vuxengrupper. Anmälan görs till henne: 
sofia.svensson@svenskakyrkan.se  
 
Sammanfattningsvis vill vi ha ett musikliv som drar folk till kyrkan, har barn- och unga i centrum, 
fokuserar gudstjänstlivet och bidrar till att bygga församlingsgemenskap. Samtidigt behöver vi utgå 
ifrån de förutsättningar som finns.  
 
Jag hoppas att detta ska bli bra och att alla som vill ska hitta en kör att sjunga i, här hos oss eller i en 
församling i närheten. Hör gärna av er med frågor! 

 

Församlingsrådets svar på frågorna till Marits rapport 2020-05-14 $ 35 

Yngve OK, Körerna: Det känns ju riktigt att vi (liksom generellt för verksamheten) fokuserar 

på barn och ungdom även inom körverksamheten. Att en ökning här då kan innebära 

att det kan vara svårt att ha kvar all körverksamhet för vuxna, är ju förståeligt.  Det 

gäller ju då att på olika sätt agera så att vi inte helt tappar alltför många besvikna 

vuxna körmedlemmar. Rönnby: Stor besvikelse, att av alla de möjliga alternativ vi i 

församlingsrådet framförde, så blev det sämre än minimialternativet, alltså ingen 

verksamhet i någon lokal.  Risken är ju stor att vi tappar både gudstjänst- sopplunch- 

och kör-deltagare, inte minst vad gäller barnkören.  Det gäller ju att göra allt som kan 

göras för att få Rönnbyborna till Önsta Gryta Kyrka. Hoppas att Rönnbystämmorna 

orkar fortsätta. Sommargudsjänsterna: OK, efter omständigheterna. Minibussen är 

en intressant idé, tycker jag. Rätt använd kan den förhoppningsvis hjälpa till så att vi 

inte tappar fler än nödvändigt vid avvecklingen av Rönnbylokalerna. 

Gunilla OK med körverksamheten men mycket tråkigt att Önsta Vokalensemble och 

Diskantkör försvinner. Förstår att man inte kan ha kvar allt gammalt när man gör 

nysatsningar men synd då körerna är en av de saker som ger engagerade i kyrkan och 

det är en risk att vi tappar dem som är besvikna på att deras kör läggs ner. 

Roligt med kör för ungdomar! Tråkigt att vi fick nobben av mötesplatsen på Rönnby. 

OK med gudstjänster och buss. 

Ann-Sofie OK 

mailto:sofia.svensson@svenskakyrkan.se
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Elisabeth  OK, tycker jag. Intressant med ”ny” kör. Tråkigt dock med Rönnby.   

Charlotta OK, Om vi lägger ner körer som redan har en sammanhållning och genomarbetad 

grupp så riskerar vi att få många besvikna individer som sedan ev. tappar intresse och 

engagemang för kyrkan. Jag är positiv till nysatsningarna men förstår inte riktigt varför 

vi måste lägga ner körer? Det finns kanske andra ledare som skulle kunna tänka sig att 

endast leda en kör? Alltså inte vara anställd av kyrkan. Rönnby: Tycker kommunen är 

trångsynt i detta och missar allt positivt som kyrkan bidrar med i området. 

Anette OK, Körer: Spännande med tillfällighetskören. Kan fungera för många. Mycket synd på 

fina Önsta Vokalensemble! (Gospel passar inte alla.) Minibuss är OK. 

Per-Åke OK 

Mikael OK, Körerna: Tillfällighets-kör tycker jag är en bra idé. Tror att det kan locka många 

som inte vill binda sig för en dag i veckan-övningar. Bra huvudsyften med 

musikverksamheten. Tydliga och relevanta mål. Bra att Maria S. kommer tillbaka! Lite 

synd att Vokalensemblen inte blir kvar. Det är viktigt att man pratar med dem så att de 

får ett bra avslut och hittar nya platser i pastoratet. Vi hade en ”kom-i-gång kör” för 

flera år sedan som växte till 50-talet medlemmar. Tyvärr fick den läggas ner och många 

av dem saknar fortfarande den gemenskapen. Men jag förstår beslutet. Det viktiga är 

inte att behålla och bevara för sin egen skull. Det viktiga är att musikerna står bakom 

den här nysatsningen och tror på den. Sommarens gudstjänster: Tja, i mitt huvud 

ringer bara ”När allt det här är över”. Lite less på det här men jag förstår också varför. 

Man vill ju inte äventyra människors hälsa och liv. Men jag måste säga att ni i 

medarbetarlaget gör det mycket bra med web-sända gudstjänster mm. Jag smög in 

och kollade en av konfirmationerna. Fantastiskt bra med proffsfilmare. Rönnby: 

Mycket tråkigt att vi inte är välkomna till mötesplatsen. Bussen kan bli bra! 

 

Siv OK, Det verkar väl planerat efter omständigheterna. Det är ju ledsamt att vi inte har 

möjlighet att få ha någon verksamhet på Rönnby. Bra förslag med bussen, om vi får 

den känd bland Rönnbybor. 

Anne-Marie OK, Kör- och musikverksamhet: Jag tycker det låter bra. Det verkar vara en bra 

fördelning mellan barn, ungdomar och vuxna. Det vore bra också med en kör där de 

som vill får vara med, alltså utan en selektering av om någon anses kunna sjunga eller 

inte. Att sjunga av glädje och att våga sjunga ut bör ju vara det som är viktigast i ett 

Gudstjänstliv, alltså att genom musik och sång sprida glädje till människor i 

allmänhet.  Sommarens Gudstjänster: Bra att de web-sända Gudstjänsterna och 

andakterna fortsätter. Dessa verkar ha blivit mycket uppskattade och fått ett stort 

antal följare. Rönnby: Tråkigt med kommunens syn på samarbetet med kyrkan, att de 

inte kan vara mer tillmötesgående. Det kanske är lika bra att försöka hitta alternativa 

lösningar på det hela och att i första hand försöka att ta hand om de människor vi haft 

kontakt med via den verksamhet kyrkan haft på Rönnby. Minibuss: Fin idé med 
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"Kyrkan To Go". Att dessutom kunna ha både minibuss och tälttak kan ju vara en bra 

början på något nytt kyrkan kan få till på Rönnby. 

Kristina  OK, tycker jag. Intressant med ”ny” kör.  Låter spännande och rätt med den 

”tillfälliga” kören.  

Arne OK. Jag tycker att det verkar positivt med ”At your service” med Sofia. Jag saknar bara 

en blandad vuxenkör utan prestationskrav, som vi hade med Sättigångkören och Önsta 

Toner.  Jag tycker att det verkar positivt med minibussen. 

Avslut $36  

Svaren/protokollet är sammanställda av ordföranden Yngve Anderberg och har granskats av församlingens 

beredningsgrupp. 

Protokollet är ju inte 100 % formellt, eftersom det inte utsetts någon justerare. 

Med  tanke på omständigheterna anser Församlingsrådets beredningsgrupp ändå att det är värt att skrivas, 

distribueras och lagras som ett formellt protokoll, eftersom det berättar hur församlingsrådet  är delaktigt i 

församlingens verksamhet under denna ovanliga och svåra tid, och har kunnat kommentera rapporten från 

församlingens samordnare om hur kör- och musikverksamheten till hösten har planerats . 

 

 

 

Yngve Anderberg 

Ordförande i Önsta församlingsråd. 


