
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§ 59-71 

I ÖNSTA FÖRSAMLING       2021-09-16 
 
Plats och tid  Önsta gryta kyrka, Mariasalen kl.19:00-21:30 
Närvarande ledamöter Yngve Anderberg (ordf.), Elisabeth Granberg (vice ordf.), 

Gunilla Bengtsson, Ann-Sofie Berglund, Mikael Thorgren, 

Charlotta Numan (sekr.), Per-Åke Olofsson, Anette 

Lindström 

Marit Norén (kaplan) 

 

Anmält förhinder:  
Närvarande ersättare Arne Sellberg, Ann-Marie Nyström, Siv Anderberg 

 

Anmält förhinder: Kristina Liderfelt Andersson  
Övriga närvarande Michael Turner, Viktor Backlund, Sara Secund 

 

 

 

 

 §59 
Inledning   

 Församlingsrådet inleds med veckomässa 

 Ordförande hälsar ledamöter och ersättare och gäster välkomna 

och förklarar sammanträdet öppnat. 

§60 
Justering    

 Församlingsrådet beslutar 

 att utse Anette Lindström till justeringsperson. 

 

 §61 
Upprop    

 Upprop förrättas. 

 §62 
Föredragningslista    

 Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna föredragningslistan. 

 Föredragningslista 

1. Inledning 
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2. Upprop 

3. Val av justerare 

4. Föredragningslista 

5. Föregående protokoll 

6. Information om nuläget och läget inför hösten 

a) Samordnare: Personal/Organisation/Verksamhet 

b) Kaplan: Gudstjänst och kyrkorum, nya agendor 

 7.     Ändringar i kyrkorummet 

 

 

8. Gruppstatus Kyrkvärdsgruppen, Internationella guppen, Fair 

Trade gruppen, Väntjänstgruppen, samtalsgruppen 

9. Rapporter  

 a) Bergsgården årsmöte 31 maj 

 b) Stiftsgården  15 maj 

 10. Lokal för verksamhet på Rönnby 

a) Nästa FR, frågor. Deltagare 

b) Ev. ytterligare frågor 

 

11. Församlingsmöte  

12. Övriga frågor 

 a) datum för  FR möte, frågor, andaktsledning 

 b) klädbytardagarna 

 c) ytterligare frågor 

13. Avslut av möte 

 §63 
Föregående protokoll     

 Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna föregående protokoll 
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§64 
Samordnare informerar    

a) Personalläget, Emelie Söderholtz är på väg tillbaka och 

kommer att börja nästa vecka på 25%. Organisationen är i ett 

skede där den håller på att bryta upp och omformas. 

1okt.kommer personal flyttas om och Norra PO området 

kommer att flytta till ÖGK(Önsta gryta kyrka). 

 Verksamheten börjar starta upp så smått. (se folder) ÖGK. 

 Många konfirmander (15st) och assistenter i år. Körerna är 

igång. Resa till Gröna Lund på lördag. Kyrkovalsfestival 

på söndag i ÖGK. Roller i julspelet är öppna att ansöka till. 

Anmäl er till Rosa. 29/11 ställs det i ordning i kyrkan, 

skolvisningar 30/11, 1/12, 2/12, 3/12 den 2/12  Kl. 19.00-

19.30 2/12 är det en öppen visning. Repetitioner 10/11 kl. 

13-14.30, onsdag 24/11 13-14.30. Tisdag 30/11 kl. 13-

14.30. 

 Ekonomin ser bra ut mycket beroende på pandemin. 32,9% 

förbrukat av budgeten mot vanligtvis 67%.  

 Presentation av Sara Secund, ny präst i församlingen. Kommer 

från Badelunda församling och Tomaskyrkan. Från Västerås, 

kommer vara barn- och familjepräst. Brinner för att prata om 

sorg med barn, har sorgegrupper 6-12 år. Sexuell hälsa och 

ohälsa också ett intresseområde. Är även en hel del i 

Gideonsbergskyrkan.  

 Viktor Backlund, ny präst, blev prästvigd i juni. Ska vara här i 

församlingen i ett år som pastorsadjunkt. Uppvuxen i Svärdsjö, 

varit aktiv i församlingen där. Bor i Uppsala. Brinner för 

internationella frågor, har bl.a. varit iväg på ung i världsvida 

kyrkan. Spelar trumpet och gillar musik.   

 b) Information från kaplanen. Marit slutar och har fått nytt 

jobb i Uppsala på kansliet. Arbetsuppgifterna för kaplanen 

fördelas så att Michael ska vara samordnare och kaplanen är 

tänkt att stå för det mer andliga.  

Finns en offert på nya dopklänningar för lite större barn;  

1-nästan 5 åringar eftersom många har skjutit upp dopet 

pga. Corona. Men även för framtiden eftersom man vill 

signalera att det är ok att döpa barn oavsett ålder. Det är 

aldrig försent.  
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Agendorna ses över. Inte nya agendor innehållsmässigt 

men det ska tryckas nya utan RKC med på dem.  Man 

passar samtidigt på att rätta till korrekturfel.  

Gudstjänstschema inför hösten har gjorts. Ungefär som 

vanlig söndagsmässa som firas på söndagar. Onsdagar 

kommer fortsätta med morgongudstjänster. Frukostklubb 

börjar på fredagar med start 24/9. Litet föredrag sen 

frukost. Sopplunch, tipspromenad, vardagsgudstjänst som 

kallas andrum. Åker även till Rönnby och Gotlandsgatan 

på besök igen. ”Andakt i rörelse”, en upplevelse för små 

barn 0 år och uppåt där man får uppleva kyrkorummet med 

alla sina sinnen. Kyrkobussen ska även börja köras, en 

söndag i månaden.  

 §65 
Ändringar i kyrkorummet  

Gudstjänst och kyrkorum. Altartavlan och pärlplattorna 

från RKC har fått nya platser i kyrkorummet.  I herdens 

hus har det tillkommit ett barnbord. Tanken är att det ska 

finnas mer plats för barn och att man ska kunna ha 

barngudstjänster kring bordet. FR godkänner detta. 

Församlingsrådet beslutar att ändringarna i kyrkorummet 

med tillskotten från Rönnby kyrkcenter godkänns i 

efterskott. FR tillstyrker att vi godkänner en eventuell 

samtalshörna under trappan i kyrkorummet. Det finns 

funderingar på att ha ljusbäraren från Rönnby kyrkcenter i 

kyrkan. Var ska den i så fall stå? 

 

§66 
Gruppstatus 
 Kyrkvärdsgruppen har inte startat upp ännu men smygstartat 

genom att några kyrkvärdar spontant ställt upp. Man försöker 

hitta ett datum för möte. Två ungdomar är intresserade av att 

bli kyrkvärdar.  

 Internationella gruppen. Viktor Backlund kommer att sköta 

julkampanjen från ACT. Ingela kommer jobba tillsammans 

med honom. Viktor bokar in en träff med gruppen och startar 

upp igen.  

 Fairtrade-gruppen. Lena håller koll på Fairtrade skåpet och 

köper in produkter. Tanken är att gruppen ska återuppväckas 

men det behövs någon ur personalen som är ansvarig.   

 Väntjänstgruppen består av 6 medlemmar.  Har startat upp och 

har varit på Gotlandsgatan i juni/augusti. Håller på med ett 

Väntjänstblad som Joakim Arnstjerna är redaktör för. Nr 4 av 

Väntjänstbladet jobbas på nu. Väntjänstgruppen är med på 
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Rönnby på torsdagar. Har besöksverksamhet, telefonkontakter 

och brevkorrespondens. Tipspromenaderna är också en 

aktivitet.  

 Samtalsgruppen. ”Nyfiken på kristen tro” hann med tre träffar 

men sen tvingades den stänga ner pga. Covid-19. Kan tänkas 

startas en i vår som Viktor i så fall håller i.  

 §67 
Rapporter   

a) Bergsgårdens årsmöte (31 maj). Bergsgården är såld och 

pengarna går till diakoni men föreningen finns kvar.   

b) Stiftsgårdens representantskap 15 maj. Stiftsgården 

uppmanar att man bokar läger, styrelsemöten mm så 

mycket man kan så att verksamheten går runt. Några 

ledamöter från Lundby tyckte att man ska ta med sig 

ungdomar när man åker dit för att lära upp dem och ta med 

dem till nästa representantskapsmöte 9-10/10. Försök få 

med de yngre. FR fattar beslut om att Arne och Anette får 

åka till representantskapsmötet i oktober.  

 §68 
Lokal för verksamhet  

på Rönnby Vad görs för att hitta en ny lokal på Rönnby? Tanken var att 

verksamheten inte skulle försvinna utan bara byta lokal. Marit 

säger att frågan har skickats uppåt till domprosten. Man 

behöver också tänka över vilken målgrupp som syftet med 

lokalen riktar sig till. Mycket av det tänkta ersättningsarbetet 

efter nedläggningen av Rönnby försvann i och med pandemin. 

T.ex. friluftsgudstjänsterna och kyrkobussen. Vi aktualiserar 

frågan och ber om ett tydligt besked.  

  

 §69 
Församlingsmöte:  

Nominering till ”nya” FR  3/11. Behövs lokal och en tidpunkt. Ordförande, vice 

ordförande och sekreterare kommer att delta. Tanken är även 

att kaplanen kommer delta. Kyrkorådet och församlingsrådet 

informerar om vad arbetet som församlingsrådsrepresentant 

innebär sedan är tanken att intresserade anmäler sitt intresse 

och nominerar sig till potentiella ledamöter. Tidpunkt bestäms 

till 18:30-20:30. Martasalen bokas som lokal av Michael. 

Facebook event kommer skapas.  

  

 §70 
Övriga frågor  

   

a) Nästa FR: Frågor, deltagare, andaktsledning  
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 Datum för kommande FR-möten. 18/10, 22/11 kl. 18:30-20:30 

Elisabeth tar första andakten. Jenny Ludvigsson kommer 

som gäst den 18/10 och Anders Lödöen kommer den 

22/11.  

b) Klädbytardagarna äger rum 1-3/10 på Knektgården. Ett 

gemensamt projekt mellan Önsta församling och 

Knektgården denna gång.  

c) Ev. ytterligare frågor. Utegymmet. Per-Åke undrar om man 

skulle kunna kombinera frukost med kyrkans gym. Starta 

upp träningen igen?  

 §71 
Avslut av mötet  

Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens sammanträde. 

Mötet förklaras avslutat. 
 
 
 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Charlotta Numan 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Yngve Anderberg 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Anette Lindström 

 


