
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§ 72-81 
I ÖNSTA FÖRSAMLING       2021-10-18 

 
 
 
Ordf 

 
 
 
Just 

 
 
 
Sekr 

 

Plats och tid Önsta Gryta kyrka, 18:30 – 20:30 
Närvarande ledamöter Yngve Anderberg (ordf.), Gunilla Bengtsson, 

Ann-Sofie Berglund, Elisabeth Granberg (sekr.) 

Michael Turner (samordnare) 

 

Anmält frånvaro: Per-Åke Olofsson, Charlotta Numan, 

Mikael Thorgren, Anette Lindström 

Sara Secund (kaplan) 
Närvarande ersättare Siv Anderberg ersätter Charlotta Numan, 

Kristina Liderfelt Andersson ersätter Mikael Thorgren, 

Ann-Marie Nyström ersätter Per-Åke Olofsson, 

Arne Sellberg ersätter Anette Lindström 

 

Anmält frånvaro:  
Övriga deltagare  Rosa Sten (församlingspedagog)  

Anders Lödöen (vaktmästare) 

 

 

 §72 

Inledning Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla 

välkomna. 

 §73 
Andakt Elisabeth Granberg inleder mötet med en kort andakt. 

 

§74 

Upprop                                    Upprop förrättas. Se deltagarlista ovan. 

                                                 Rosa Sten och Anders Lödöen hälsas särskilt välkomna  

§75 

Justering         Församlingsrådet beslutar 

 att utse Siv Anderberg till justeringsperson. 

 

                               §76 

Föredragningslista Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna föredragningslistan med följande ändringar och 

tillägg; Rosa och Anders ersätter Jenny som gäster, då Jenny 

fått förhinder. Ordförande lägger till en punkt om 

Väntjänstbladet under övriga frågor. 

 

 §77 

Föregående protokoll Församlingsrådet beslutar 

 att lägga föregående protokoll till handlingarna 
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 §78 

Information om Nu-läget: Presentation av Gäster 

 a) Rosa Sten tar med oss till kyrkorummet där hon visar den 

nya möbleringen och berättar om sina planer med denna. Syftet 

är att få små barn att känna sig hemma i kyrkan och vara 

delaktiga i det som sker. Ett litet altare; en kopia av det stora 

ingår i möbleringen. Rosa presenterar sig själv och berättar om 

den verksamhet hon har med fokus på yngre barn. Hon 

informerar rådet om ett planerat dopevent i februari 2022, och 

de aktiviteter som kommer att äga rum under detta. 

Avslutningsvis berättar Rosa om sin bakgrund och sina 

erfarenheter. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna de ändringar som gjorts i kyrkorummet. Kan 

noteras att allt är flyttbart 

 b) Anders Lödöen presenterar sig och sin bakgrund och 

beskriver de projekt han arbetar med i kombination med sitt 

vaktmästaruppdrag; sinnenas trädgård, replokal för unga 

intresserade musiker, stöd i ungdomsverksamheten, möjlighet 

att tända ljus i trädgården under Alla Helgons dag, chaufför av 

kyrkbussen och grafisk designer när det gäller information från 

församlingen för att nämna några. 

 c) Personal: Michael berättar att PO-chefen Maja Lundström 

som varit sjukskriven nu är tillbaka på halvtid. Hon har dock 

sagt upp sig från sin tjänst och slutar i mitten av december. 

Rekrytering av ersättare är påbörjad.  

 Organisation: Den nya organisationen är igång. Vissa mindre 

problem, som visat sig, jobbar man aktivt med att lösa. 

Församlingen har en mycket god ekonomi och kommer att 

återlämna en del medel vid årets slut. På frågan om inköp av 

flygel meddelar Michael, att han har bett Emmy Algefors att 

undersöka möjligheten att hitta en sådan. Medel för ett sådant 

inköp kan dock ej tas från verksamhetens medel. 

 Verksamheten: Michael efterlyser volontärer till 

Allhelgonafirandet på Hovdestalund och skickar runt en lista 

bland församlingsrådets medlemmar. Även i år kommer 

verksamheten att vara utomhus.  

 Eftersom kaplan Sara Secund inte kunde delta meddelade hon 

via Michael att hon inget speciellt hade att delge oss. Planering 

av vårens gudstjänster är på gång och agendorna bearbetas. 
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 §79 

Gruppstatus: Kyrkvärdsgruppen. 

 Christina Brorsdotter har meddelat att hon vill lämna sitt 

uppdrag som kyrkvärd. Två nya kyrkvärdar föreslås bli valda: 

William Widfors och Thea Lindenborg 

 Församlingsrådet beslutar 

 att acceptera Christinas avsägelse 

  att utse Thea och William till kyrkvärdar; Thea från dagens 

datum och William från den 16 november då han fyllt 16 år. 

 Församlingsrådet konstaterade att antalet kyrkvärdar därmed är 

tillräckligt. Verksamheten för kyrkvärdarna är nu igång efter 

pandemin 

 Internationella Gruppen:  

 Gruppen arbetar med att rekrytera nya yngre medlemmar. 

Pastorsadjunkt Viktor Backlund kan förhoppningsvis hjälpa till 

i detta arbete. Gruppen planerar för aktiviteter i samband med 

första advent. 

 

 §80 

Körverksamheten: Församlingsrådet har kunnat konstatera att stor besvikelse 

finns hos medlemmar i de körer som har lagts ner. Det gäller 

Önsta toner, Önsta Vokalensemble och Sätt igångkören. 

Michael åtog sig att ta reda på omständigheterna kring 

nedläggningen och hur medlemmarna behandlats i detta. 

Församlingsrådet konstaterar att körverksamheten är en 

omtyckt och mycket viktig del i församlingens arbete. Finns 

det möjlighet att starta om? Michael undersöker detta. Michael 

undersöker också möjligheten att stödja Önsta musikgrupp 

som står utan ledare efter Jan-Erik Eklunds bortgång. 

 

 §81 

Församlingsmöte 3 nov  Ordföranden uppmanar rådets medlemmar att delta i mötet och 

att nominera sig själva eller andra till nästa Församlingsråd. 

 Michael kommer att representera medarbetarna i Önsta 

församling vid detta möte. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att skicka e-postinbjudan till alla tänkbara 

församlingsmedlemmar. 
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 §82 

Övriga frågor a) Nästa möte   

 måndagen den 22 november 18.30-20.30 i Mariasalen. 

 

b) Frågor till mötet:  

 agendorna, rapport från 3 nov. 

 c) Inbjuden gäst: Jenny Ludvigsson 

 d) Inledande andakt. 

 Sara Secund alt Michael Turner 

 d) Väntjänstbladet  

  Ordföranden föreslår att Väntjänstgruppen vid nästa möte 

diskuterar möjligheten att, som en engångsföreteelse dela ut 

bladet till samtliga församlingsbor. Syftet är att visa på 

Väntjänstgruppens existens och dess arbete. Utdelningen 

skulle  i så fall ske  med hjälp av de tidigare utdelarna av 

församlingsblad. Påpekades att det inte får bli en fråga om ett 

nytt församlingsblad. Sådana har avskaffats i hela pastoratet. 

 

    
Avslutning 

§83 

 Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet  

avslutat. 

 

 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Elisabeth Granberg 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Yngve Anderberg 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Siv Anderberg 


