
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§ 82-95 
I ÖNSTA FÖRSAMLING       2021-11-22 
 

 
 
 
Ordf 

 
 
 
Just 

 
 
 
Sekr 

 

Plats och tid ÖGK, Mariasalen, 18:30 – 21:00 
Närvarande ledamöter Yngve Anderberg (ordf.), Gunilla Bengtsson, 

Ann-Sofie Berglund, Elisabeth Granberg, Charlotta Numan, 

Per-Åke Olofsson, Mikael Thorgren 

Sara Secund (kaplan) 

 

Anmält frånvaro: Anette Lindström 
Närvarande ersättare Siv Anderberg, Kristina Liderfelt Andersson, Arne Sellberg 

 

Anmält frånvaro: Ann-Marie Nyström 
Övriga deltagare Miche Turner (samordnare/chef), Jenny Ludvigson 

(fängelsepräst) 

 

 

 §82 

Inledning Miche inleder mötet med andakt och bön. Vi sjunger psalm 97. 

Mötet förklaras öppnat. 

Då det är nuvarande rådets sista möte äter vi smörgåstårta 

tillsammans medan nästa punkt pågår. 

 

 §83 

Jenny Jenny Ludvigson är speciellt inbjuden till detta möte för att 

presentera sig och berätta om sitt jobb. 

Jenny har en delad tjänst. 50% som fängelsepräst på 

Tillbergaanstalten och 50% i Önsta församling. 

 Jenny ingår i NAV-teamet (Nämnden för andlig vård) på 

anstalten. Det innebär att finnas där för stöd, samtal och andlig 

vård. 

 

 §84 

Justering Församlingsrådet beslutar 

 att utse Kristina Liderfelt Andersson till justeringsperson. 

 

 §85 

Upprop Upprop förrättas. Se deltagarlista ovan. 

 §86 

Föredragningslista Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna föredragningslistan med dessa ändringar: 

- Jennys presentation kommer i början på mötet av praktiska 

orsaker. 
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- Rapport från ekumeniska rådets möte läggs som punkt 11b. 

- En fråga angående avgifter för lokalhyra läggs till på övriga 

frågor. 

 §87 

Föregående protokoll Församlingsrådet beslutar 

 att lägga föregående protokoll till handlingarna 

 §88 

Nuläget Information om nuläget 

a) Samordnare 

Miche berättar att stämningen bland medarbetarna är god och 

det är bra. Det är lite stökigt men verksamheten snurrar på. Det 

är många som besöker vår verksamhet under veckorna. 

Det finns en ny sjukskrivning bland medarbetarna. 

Rekrytering av ny PO-chef pågår och det är dags för en del 

intervjuer redan denna vecka. 

Arbetet med att äska investeringsbudget för en ny elflygel 

pågår. 

b) Kaplan 

Sara rapporterar att man har gjort en översyn av alla agendor 

och gjort mindre språkliga justeringar och tagit bort ”Rönnby” 

från vissa agendor. 

En agenda för lekmannaledd gudstjänst kommer att användas 

varannan torsdag då det inte är mässa. 

 

Sara och Miche visar två nya dopdräkter som köpts in. De är i 

lite större storlekar där den största kan användas av en 

normalstor femåring. 

 

I kyrkorummet är barnkyrkan klar. Det finns en del tankar om 

förändringar. Bland annat bör kristusljuset alltid vara tänt 

under gudstjänst om det står framme. Ett släckt kristusljus ger 

ingen bra signal. En annan tanke handlar om väggen med 

dopstjärnorna. De syns för dåligt där de sitter just nu. 

Tankearbete pågår om platsen ska flyttas. FR uppmanas att 

fundera och ge synpunkter. 

 

 §89 

Kyrkvärdsgruppen Tyvärr har Thea Linderborg meddelat att hon inte kan åta sig 

kyrkvärdsskapet just nu på grund av livssituationen. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att acceptera Theas avsägelse med hälsningen att hon är 

välkommen tillbaka när det passar bättre. 
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 att alla (medarbetare och FR) sonderar om det finns någon i 

sin närhet som man tycker passar som kyrkvärd. 

 

 §90 

Församlingsmöte Yngve rapporterar från nomineringsmötet för det nya 

församlingsrådet. Av det nuvarande FR med 12 deltagare så är 

10 nominerade på nytt. Två nya kandidater nominerades. 

 

 §91 

Kollekter 2022 Då det nya församlingsrådet inte hinner träffas för att besluta 

om församlingskollekter tas beslutet av sittande FR för januari 

och februari 2022. 

De söndagar som det är församlingskollekt och gudstjänst i 

församlingen är 2022-01-16, 2022-02-20. 

 

Församlingsrådet beslutar 

 att ändamålen för församlingskollekterna ska vara: 

2022-01-16: Kvinnohuset, Västerås. Gtj små och stora 

2022-02-20: Stadsmissionen. Dopfest. 

 

 §92 

Kommentarer om FIN Församlingsrådet diskuterade vårt remissvar till pastoratet 

angående frågor om nuvarande församlingsinstruktion. 

Se bilaga till protokoll. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att lämna in remissvar enligt protokollsbilaga. 

 

 §93 

Ekumeniska rådet Ann-Sofie och Ann-Marie har varit på möte med Västerås 

Kristna råd som är det nya namnet på Ekumeniska rådet. Det 

är en anpassning till riksorganisationen som heter Sveriges 

Kristna råd. 

 

Övriga frågor §94 

a) Väntjänstbladet 

Det har diskuterats om vissa utgåvor av väntjänstbladet ska 

tryckas i större upplagor och delas ut till alla hushåll. 

Slutsatsen är att det inte är någon bra idé. Dels är det ett 

omfattande jobb att aktivera våra församlingsbladsutdelare. 

Dessutom är syftet med bladet att nå dem som 

väntjänstgruppen inte kan besöka under pandemin. Det är inte 

tänkt som ett församlingsblad. 
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b) Datum för kommande möten 

Församlingsrådet beslutar 

att nästa möte med nya församlingsrådet är 

Torsdagen 2022-01-20 kl. 18.00 

med paus för mässa kl. 19.00 

c) Nästa FR frågor mm. 

- Konstituerande möte där man bland annat väljer 

sekreterare. 

- Beslut om församlingskollekter för hela 2022 

- Presentation av gamla och nya deltagare i församlingsrådet 

d) Avtackning 

Avgående ledamöter Siv Anderberg och Mikael Thorgren 

avtackas med blommor. 

e) Elisabeth lyfter frågan vilken policy, församlingen och 

pastoratet har för avgifter vid förrättningar som dop och 

uthyrning/lån av lokaler. 

Detta på förekommen anledning då det togs ut en avgift då 

dopfamiljen inte tillhörde församlingen trots att man verkar 

i församlingen. 

Miche kollar upp vad som gäller. 

 §95 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde.  

Mötet förklaras avslutat. 

 

 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Mikael Thorgren 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Yngve Anderberg 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Kristina Liderfelt Andersson 


