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Plats och tid Video/telefonmöte med Zoom, 19:00 – 20:45 
Närvarande ledamöter Yngve Anderberg (ordf.), Ann-Sofie Berglund, 

Gunilla Bengtsson, Charlotta Granberg, Elisabeth Granberg, 

Anette Lindström Per-Åke Olofsson, Mikael Thorgren 

 
Närvarande ersättare Siv Anderberg, Kristina Liderfelt Andersson, 

Ann-Marie Nyström, Arne Sellberg 

 
Övriga deltagare Maja Lundström (PO-chef), Michael Turner (samordnare),  

Ingela Ljunggren (diakon) 

 

 

 §30 

Inledning Michael Turner inleder med andakt, Psaltaren 23, den gode 

herden och även berättelsen om det förlorade fåret. För Gud är 

vi alla lika viktiga och värdefulla. För Gud är alla lika viktiga 

att letas upp när vi kommer vilse, precis som Missing People 

söker efter försvunna personer. 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

Mötet förklaras öppnat. 

 

 §31 

Justering Församlingsrådet beslutar 

 att utse Ann-Sofie Berglund till justeringsperson. 

 

 

 §32 

Upprop Upprop förrättas. Alla är närvarande. 

 

 §33 

Föredragningslista Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna föredragningslistan. 

 

 §34 

Föregående protokoll Församlingsrådet beslutar 

 att lägga föregående protokoll till handlingarna 
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 §35 

Diakonalt arbete Vår diakon Ingela Ljunggren är inbjuden till dagens möte.  

Arbetet med diakonipastoralen fortskrider och den nya 

inriktningen innebär att diakonin delas upp i två stadiga ben, 

utsatthet och andlig vård. Det kommer att gälla alla åldrar. 

Den diakonala kompetensen ska ses som en resurs för hela 

pastoratet där flexibilitet och samarbete eftersträvas. Via ett 

antal frågeställningar och bibelord ska diakonerna formulera 

en avsiktsförklaring för områdena utsatthet och andlig vård. 

Två andra ben i det diakonala arbetet är gudstjänst och 

profetisk diakoni. Området gudstjänst strävar till att använda 

diakonernas erfarenhet till att utveckla gudstjänsterna. 

Profetisk diakoni är att vara kyrkans röst i samhället. Vad är 

det som behöver föras fram på samhällsnivå eller i olika 

forum. Det kan exempelvis handla om insändare men också att 

vara de svagas röst mot myndigheter. 

I arbetet ska man formulera syfte och vad som ska prioriteras 

inom varje område samt hur man ska samverka med externa 

partners med mera. 

Ingela kommer främst att jobba med området utsatthet. En del 

av det området handlar om ensamhet. Konkreta aktiviteter i vår 

församling är till exempel väntjänsten, där flera volontärer är 

engagerade. Musikgruppen och Rönnbystämmorna har också 

varit engagerade för att dela ut väntjänst-bladet. Närvaro på 

Rönnby är också viktigt. Det senaste året har den bestått i 

utflykter till Rönnby med fika på gräsmattan vid höghusen. 

Matkasseprojektet är ett exempel, inom området utsatthet, som 

drivs gemensamt i pastoratet. 

Det kommer att bli förändringar för diakonernas arbetssätt så 

att varje diakon inte kommer att jobba med alla de olika 

bitarna utan man kommer att få olika fokusområden. 

Diakonerna ska stå för fyra huvudgudstjänster per år där man 

ska jobba med området utsatthet i någon form. 

Vad gäller grupper så fungerar väntjänst-gruppen bra men det 

är mindre bra med internationella och fairtrade grupperna. Det 

är olika anledningar men främst beror det på att det varit svårt 

att träffas det senaste året och att de flesta verksamheter har 

legat lågt. Ledarskapet för grupperna är också otydligt. 

 Elisabeth påpekade att klädbytardagarna är viktiga för många i 

utsatta situationer. Det är en av de aktiviteter som är viktig att 

dra igång när restriktionerna släpper. 

Ann-Sofie undrar vad som händer med klädbytardagarna när 

Knektgården försvinner. Önsta kommer nog inte att orka driva 

mer än en klädbytardag per år. 

 §36 

Kaplan informerar a) Ny organisation. En remiss med anledning av 

lokalförsörjningsplanen skickades ut dagen före vårt FR-möte. 

Den tas upp i nästa punkt på dagordningen. 

b) Personal. Det pågår diskussioner om vem som ska vara 



 2021-04-21 

 
 
 
Ordf 

 
 
 
Just 

 
 
 
Sekr 

 

3 

kaplan i Önsta. Då Michael, som ny samordnare/chef, inte är 

präst så kommer en ny kaplan att utses. Det kommer att 

meddelas vid nästa församlingsråd. 

Nya i Önsta är Michael Turner (samordnare/chef i Önsta) och 

Sara Secund (arbetslag LUS), Victor Backlund 

(pastorsadjunkt). 

c) Övrigt. Ledningsgruppen jobbar med en prioriteringslista 

”Vad händer när det släpper på?” med avseende på 

restriktionerna. Den är inte klar men man är enig om att det 

första som händer är att gudstjänstlivet drar igång, 

 

 §37 

Lokalförsörjningsplan Det har inkommit en remiss från pastoratet med anledning av 

lokalförsörjningsplanen. Den kom bara dagen före detta möte 

så alla har inte hunnit läsa och reflektera över den. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att bordlägga frågan till ett separat extra möte den 

5 maj kl. 19.00 i Zoom. 

Under tiden sker beredning av remissförslaget med 

mailkonversation. 

Michael Turner bokar Zoom-möte, samordnat med Ida, samt 

sänder e-mail med inloggningsinformation. 

 

 §38 

Kommande möten - onsdag 5 maj. Extra möte. Enbart med frågan om 

lokalförsörjningsplanen. 

Maja kan inte vara med men Michael kommer. 

- måndagen 7 juni, enligt tidigare beslut. 

 

 §39 

Övriga frågor Michael Turner passade på att presentera sig. 

FR gjorde också en kort presentationsrunda.  

 

 §40 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde.  

Mötet förklaras avslutat. 
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Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Mikael Thorgren 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Yngve Anderberg 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Ann-Sofie Berglund 


