
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§ 1-14 
I ÖNSTA FÖRSAMLING       2021-02-03 
 

 
 
 
Ordf 

 
 
 
Just 

 
 
 
Sekr 

 

Plats och tid Video/telefonmöte med Zoom, 19:00 – 21:00 
Närvarande ledamöter Yngve Anderberg (ordf.), Ann-Sofie Berglund, 

Gunilla Bengtsson, Elisabeth Granberg, Anette Lindström 

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

Charlotta) 

 

Anmält förhinder: Charlotta Granberg 
Närvarande ersättare Kristina Liderfelt Andersson, Ann-Marie Nyström, 

Arne Sellberg 

 
Övriga deltagare Maja Lundström (PO-chef) 

 

 

 §1 

Inledning Ordförande hälsar alla välkomna. 

Mötet förklaras öppnat. 

 §2 

Justering Församlingsrådet beslutar 

 att utse Siv Anderberg till justeringsperson. 

 

 §3 

Upprop Upprop förrättas. Se deltagarlista ovan. 

 §4 

Föredragningslista Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna föredragningslistan.  

 §5 

Föregående protokoll Församlingsrådet beslutar 

 att lägga föregående protokoll till handlingarna 

 §6 

Visioner Maja presenterar de tankar och visioner som finns för 

pastoratet och pastorala området norr i synnerhet. 

 Det finns mycket energi och framtidstro trots en del 

svårigheter med sjukskrivningar och krympande ekonomi med 

hot om att avyttra fler fastigheter enligt 

lokalförsörjningsplanen. Dessutom en pandemi ovanpå det. 

 Det finns planer på att koncentrera personal i norra pastorala 

området i tre arbetslag. Norrbo (Landsbygd Norrbo/Tillberga), 
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Önsta (Stad: Önsta Gryta samt ett PO-övergripande arbetslag) 

och Gideonsberg (Stad: Gideonsberg/Skerike). 

 §7 

Kaplan informerar a) Maja informerar om personalläget 

Bland annat kan nämnas: 

• Sara Secund är ny präst i församlingen. Hon kommer 

att arbeta med inriktning mot barn. 

• Viktor Backlund heter en ny präst som kommer till 

sommaren som pastorsadjunkt. 

• Pontus Degréus fortsätter som vikarie som pedagog. 

• Rekrytering av barn/ungdomsdiakon är på gång 

• Man har utsett skyddsombud för medarbetarna för att 

fokusera på en bra arbetsmiljö. 

 b) Maja informerar om att Corona har påverkat ALLT! 

 c) Med de nya riktlinjerna från FHM har man börjat komma 

igång med verksamhet för barn och unga. 

Verksamheter som startat eller kommer att köras igång är 

Önsta pärlor, barnkörer och konfirmander. 

Konfirmander har varit igång, men på distans. Nu kommer 

man att träffas i grupper om åtta. 

 §8 

Gudstjänstlivet a) Gudstjänstlivet kommer att fortsätta vara via web-

sändningar. Man planerar på kortare sikt med ett par månaders 

framförhållning. Det blir alternerande musikgudstjänster och 

söndagsgudstjänster. 

b) De verksamhetsnära målen är att möta barn och 

barnfamiljers andlighet. 

c) Ändamålen för församlingskollekterna 2021 tas upp vid 

nästa möte för beslut. 

d) Mikael och Maja tar kontakt och planerar för att träffa 

kyrkvärdarna före nästa FR-möte. 

 §9 

Övrig verksamhet a) Konfirmandarbete. Konfirmandundervisning har varit på 

distans. Nu kommer man att träffas i grupper om åtta enligt 

nya direktiv från folkhälsomyndigheten. 

b) Barn och ungdomsverksamheten återupptar en del av 

verksamheten. 
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c) Kyrkvärdarna har pausat sedan mars 2020. Se punkt §8c 

d) Diakonalt arbete. Inriktningen av det diakonala arbetet i 

pastoratet har fokus i tre ben: Utsatthet, andlig vård och 

gudstjänst. Dessa ben kan vara olika stora i de olika 

församlingarna beroende på behov och förutsättningar. Man 

strävar också efter mer djup i diakonernas gudstjänstarbete, 

samt att en ny diakonipastoral är på gång. 

Inom väntjänstverksamheten planeras för ett ”Väntjänstblad” 

som ska distribueras några gånger per år till de som har kontakt 

med väntjänsten. 

Klädbytardagarna har gjort ett långt uppehåll men 

församlingsrådet uttrycker en önskan om att de kommer igång, 

i någon form, så snart som möjligt då de fyller ett stort behov. 

 §10 

Fairtrade Församlingsrådet vill även fortsättningsvis befästa att 

församlingens verksamhet strävar mot rättvisa och hållbarhet 

 Församlingsrådet beslutar 

 att förnya beslutet att fortsätta vara en Fairtrade-församling. 

 

 §11 

Kommande möten Församlingsrådet beslutar 

 att nästa möte med Önsta FR blir 

måndagen 2021-03-22 kl. 19.00 

 

 §12 

Rapporter a) Yngve rapporterar att församlingen fått tackbrev från Act 

Svenska kyrkan där man tackar för församlingens bidrag och 

församlingskollekter. 

 b) Arne och Anette rapporterar från höstens representantskap 

på Stiftsgården, Rättvik. 

 

c) Arne och Anette rapporterar från Bergsgårdens årsmöte. 

Bergsgården är numera såld och föreningen avvecklad. 
 

 §13 

Övriga frågor a) Nästa Församlingsråd: 

Förslag på frågor att ta upp på nästa FR: 

- Gudstjänstplan 

- Ändamål för församlingskollekter 

- Årliga mål 

- Ta upp hur det gått med nystart/omstart av grupperna: 

kyrkvärdar, internationella gruppen och Fairtradegruppen. 

Andakt: Maja förbereder en inledande andakt. 
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 b) Den 22 april är det en skräpplockardag. Mikael samlar in 

intresserade bland FR och kyrkvärdar. 

Sara och Mia har hand om det från församlingens sida. 

 

 §14 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde.  

Mötet förklaras avslutat. 

 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Mikael Thorgren 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Yngve Anderberg 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Siv Anderberg 

 


