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FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§ 49-58 
I ÖNSTA FÖRSAMLING       2021-06-07 
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Just 

 
 
 
Sekr 

 

Plats och tid Video/telefonmöte med Zoom, 19:00 – 21:00 
Närvarande ledamöter Yngve Anderberg (ordf.), Gunilla Bengtsson, 

Ann-Sofie Berglund, Elisabeth Granberg, Charlotta Numan, 

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

Anette), Marit Norén (kaplan) 

 

Anmält frånvaro: Anette Lindström 
Närvarande ersättare Kristina Liderfelt Andersson, Ann-Marie Nyström,  

 

Anmält frånvaro: Arne Sellberg 

 

 

 §49 

Inledning Marit inleder med andakt med utgångspunkt i en mening från 

söndagens psaltarpsalm, ps 66, vers 5-12.  

”Du prövade oss, o Gud, du renade oss som man renar silver” 

Vad betyder det? En silversmed förklarade att när man renar 

silver så väntar man. Man vet att det är klart när man ser sin 

egen spegelbild. 

  

Mötet förklaras öppnat. 

 

 §50 

Justering Församlingsrådet beslutar 

 att utse Charlotta Numan (Granberg) till justeringsperson. 

 

 

 §51 

Upprop Upprop förrättas. Se deltagarlista ovan. 

 

 §52 

Föredragningslista Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna föredragningslistan. 

 

 §53 

Föregående protokoll Församlingsrådet beslutar 

 att lägga föregående protokoll till handlingarna 

 



 2021-06-07 

 
 
 
Ordf 

 
 
 
Just 

 
 
 
Sekr 

 

2 

 

 §54 

LUS, en presentation Marit presenterar arbetslaget för Lärande Undervisning 

Samverkan, LUS 

Arbetslaget har ingen geografisk tillhörighet i norra pastorala 

området men har sin bas i Önsta Gryta kyrka. 

Arbetslaget har kommit till för att värna församlingen 

samtidigt som man främjar mer samverkan i PO-området. 

Man kommer att jobba med konfirmander, kontakt kyrka-skola 

och vuxnas lärande. 

I enlighet med pastoratets verksamhetsnära mål kommer det, 

åtminstone till en början, att vara stort fokus på barn, unga och 

unga vuxna. 

Församlingsrådet ser fram emot arbetslagets verksamhet som 

ett bra initiativ. 

 

 §55 

Kaplan informerar a) Verksamhet 

Marit rapporterar att lättnader i restriktionerna gör att vi 

återigen har kunnat bjuda in till första vanliga gudstjänsten på 

lång tid. Den 6 juni var det ca 15 personer som kom till 

gudstjänst och ytterligare några följde med i utsändningen via 

Facebook. 

 

Det kommer att bli sommarkollo. Lite färre deltagare även 

denna sommar. 

 

Caféverksamheten startar igen. Det blir uppehåll de veckor 

kolloverksamheten pågår. 

 

Under våren har det varit konfirmationer av ca 40 deltagare. 

Det har fungerat bra trots digitala träffar och uteblivna läger. 

 

Barnkörerna har varit igång ett tag och körledarna har varit 

duktiga och innovativa att hitta alternativa former. Bland annat 

har flera övningar varit utomhus i mindre grupper. 

 

Kyrkbussen används bland annat till att åka till Rönnby där 

man har träffar utomhus med fika och andakt. 

 

b) Personal 

Helen Leijon är tillbaka i Önsta. 

 

Victor Backlund är ny pastorsadjunkt och kommer att vara i 

församlingen under ett år. Prästvigs 12 juni. 

 

Jenny Ludvigson är ny komminister och delar sin tjänst i Önsta 

med att vara fängelsepräst. 
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Janet Wall Smith är ny diakon i Önsta med inriktning på 

ungdom. 

 

c) Ekonomi 

Ekonomin är god. På grund av pandemin gör vi tyvärr inte av 

med det som är budgeterat för verksamheten. 

 

 §56 

Rapporter a) Bergsgårdens årsmöte (31 maj) 

Rapporten bordläggs till ett senare möte. 

 

b) Stadsmissionens årsmöte. 

Gunilla och Yngve rapporterade att trots svårigheter på grund 

av pandemin har man lyckats fortsätta verksamheten och till 

och med utökat den inom vissa områden. Ekonomin är god och 

gav ett stort överskott för året. 

 

c) Stiftsgården. Rapport från årsmötet bordläggs till ett senare 

möte. 

Marit kunde rapportera att stiftsgården har haft en mycket svår 

period med stora förluster. 

 

d) Ekumeniska rådet (25 mars) 

Rapporten bordläggs till ett senare möte. 

 

e) AU/FU möte. Yngve rapporterar att kyrkorådets 

arbetsutskott och fastighetsutskottet har haft ett gemensamt 

möte med anledning av lokalförsörjningsplanen. 

 

f) Presidiegruppsmöte. Mikael rapporterar från 

presidiegruppsmötet där pastoratets tjänstemän och AU 

rapporterade angående ekonomi, lokalförsörjningsfrågan och 

vad som händer när vi börjar öppna upp verksamheten igen. 

 

g) KR möte (3 juni) 

Under mötet togs bland annat beslut om 

lokalförsörjningsplanen. KR beslutade att anta förslaget till 

inriktning av lokalförsörjningsplanen som vi tidigare fått på 

remiss. 

POSK och även SD reserverade sig mot beslutet. KR 

protokollet finns att läsa på pastoratets hemsida Om oss-

>Styrning och demokrati->Kyrkorådet. 

 

§57 

Övriga frågor a) Kommande möten 

Det finns i nuläget inga förslag på datum. Förslag på möten 

efter sommaren kommer senare. 

b) Det finns flera förslag för deltagare på nästa möte. Helene 

L, Victor B eller Pontus D. 
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Marit kollar. 

c) Charlotta undrar över klädbytardagarna. Kommer de att tas 

upp igen och vad händer om Knektgården i Hökåsen 

avvecklas? 

 

 §58 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde.  

Mötet förklaras avslutat. 

 

 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Mikael Thorgren 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Yngve Anderberg 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Charlotta Numan 


