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FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§ 37-51 
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Plats och tid Skype-möte, 19:00 – 21:00 
Närvarande ledamöter Yngve Anderberg (ordf.), Ann-Sofie Berglund, 

Gunilla Bengtsson, Charlotta Granberg, Elisabeth Granberg, 

Per-Åke Olofsson, Mikael Thorgren, Siv Anderberg (för 

Anette. Se §39). Marit Norén (kaplan) 

 
Närvarande ersättare Kristina Liderfelt Andersson, Ann-Marie Nyström, 

Arne Sellberg, Anette Lindström (närvarande, se §39) 

 

 

 

 §37 

Inledning Marit inleder med en av texterna för söndagen före 

domsöndagen och bön. 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

Mötet förklaras öppnat. 

 §38 

Justering Församlingsrådet beslutar 

 att utse Per-Åke Olofsson till justeringsperson. 

 

 §39 

Upprop Upprop förrättas. Se deltagarlista ovan. 

Då vi provar Skype-möte för första gången så är det lite 

tekniskt trassel innan alla är anslutna till mötet. 

Anette och Arne får inte igång ljudet för att göra sig hörda. De 

kan se och höra oss andra. 

 

Församlingsrådet beslutar 

 

att Siv Anderberg går in som ordinarie i stället för Anette. 

 §40 

Föredragningslista Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna föredragningslistan med följande tillägg: 

- Numrering av listan justeras. 10 Övriga frågor. 11 Avslut. 

- Församlingens gudstjänstliv: Tillägg Gradänger – diskussion 

och beslut. 

- Rapporter. Tillägg av rapporter från PO Norr presidiemöte, 

pastoratets presidiemöte samt kyrkofullmäktige. 

 

 §41 

Föregående protokoll Församlingsrådet beslutar 
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 att lägga föregående protokoll till handlingarna 

 §42 

Personal Marit informerar om personalläget 

• Carita slutar i församlingen. Avtackning blir den första 

söndagen i advent. 

Det finns då en vakans för den tjänsten. 

• För närvarande är Marit den enda ordinarie prästen i 

församlingen. 

Det finns då två vakanta prästtjänster i församlingen 

som delvis täcks av deltidsvikarierande präster. 

Det pågår försök att rekrytera en präst. 

 

 §43 

Verksamhet Marit informerar om verksamheten 

Idag kom det nya direktiv från pastoratet med anledning av att 

pandemin har tagit ny fart. Man undviker de flesta aktiviteter 

där man samlar människor inomhus. 

Annars har söndagsgudstjänsterna varierats enligt den plan 

som gjordes i våras. Andrum med kyrkcafé och utomhusträffar 

har ersatt vardagsgudstjänsterna. 

Barnkörerna har i stort sett varit i gång som vanligt. 

Veni Vidi Canti har varit i gång i mindre grupper men kommer 

nu att göra uppehåll resten av året. 

Något som är glädjande är att ungdomsverksamheten har ökat. 

Det är ungdomskväll två gånger i veckan och Pluggcafé alla 

vardagseftermiddagar. 

Det är 40 konfirmander och 30 unga ledare. 

 §44 

Kyrkbussen Marit informerar om kyrkbussen 

Kyrkbussen används till att hämta körbarn från Rönnby och till 

att åka ut på utomhusgudstjänster. 

 §45 

Alternativa gudstjänster Marit informerar om att det är svårt att genomföra 

gudstjänstlivet med bara en heltidspräst i församlingen. Vi har 

bra präster som deltidsarbetar men det blir inte den kontinuitet 

som önskas för att bygga församling. 

En önskan är så klart att fylla vakanserna för ett fullt 

medarbetarlag. 

Under tiden så är planen att bara ha prästledd gudstjänst 

varannan söndag. De övriga blir alternativa gudstjänster som 

leds av andra medarbetare eller volontärer. Det kan vara 

musikgudstjänster eller liknande. 
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 §46 

Nya agendor På grund av att man inte tillåter nattvard på grund av 

smittorisken har man gjort nya agendor som ersättning för de 

agendor som var gjorda för mässa. 

Marit visade de nya agendorna. 

 

Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna de nya agendorna 

 

 §47 

Gradänger Marit berättar att man länge tänkt på att ersätta de grå lådorna 

körerna haft till gradänger med en mer permanent och 

snyggare lösning. 

En snickare har nu gjort nya gradänger. De är snygga och 

stabila och kan tas bort om det skulle behövas. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna de nya gradängerna 

 §48 

Kommande möten Församlingsrådet beslutar 

 att nästa möte med Önsta FR blir onsdag 2020-12-16 kl. 18.30 

 

 §49 

Rapporter Våra representanter rapporterar från olika möten. 

a) Yngve rapporterar från Stadsmissionens årsmöte. 

Verksamheten fungerar bra och gör ett mycket viktigt 

arbete. 

b) Rapport från stiftsgårdens representantskap bordlades till 

nästa möte då vi inte kunde höra Anette eller Arne. 

c) Rapport från Bergsgården bordlades till nästa möte 

d) Årsmötet för Ekumeniska rådet blev inställt och någon ny 

kallelse har inte kommit. 

e) Yngve meddelade att vi fått ett tackbrev från Act Svenska 

kyrkan med anledning av de gåvor vi gett från 

församlingen under året. 
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 §50 
Övriga frågor  

a) Vår nya PO chef i norr, Maja Lundström, är inbjuden till 

nästa möte 

b) Marit inleder med andakt vid nästa möte 

c) Marit skapar ett möte i Zoom för nästa FR. 

d) Charlotta tar upp att det vore olyckligt att ställa in 

klädbytardagarna helt. Hon har någon idé om hur man 

skulle kunna genomföra det Coronasäkert. 

e) Den tidigare planerade gudstjänsten, ledd och utformad av 

FR, ställer vi in. I nuvarande situation är det svårt att 

genomföra både planeringen och gudstjänsten. 

f) Yngve tar upp frågan om kyrkvärdarna. Kyrkvärdarna har 

inte varit aktiva sedan tidigt i våras. I stället är det 

glädjande nog flera ungdomar som hjälpt till under 

gudstjänsterna på olika sätt. 

Kyrkvärdarna bör träffas så snart det är säkert och möjligt 

för att prata om hur ungdomar och kyrkvärdar kan arbeta 

tillsammans. 

 

 §51 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde.  

Mötet förklaras avslutat. 

 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Mikael Thorgren 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Yngve Anderberg 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Per-Åke Olofsson 

 


