
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §50 - §62 
I ÖNSTA FÖRSAMLING       2022-05-24 
 
Plats och tid Mariasalen, Önsta Gryta Kyrka: kl. 18:00 – ca. 20:00 
Närvarande ledamöter Karin Larses 

Yngve Anderberg 

Elisabeth Granberg 

Anette Lindström 

Per-Åke Olofsson 

Charlotta Numan 

Martin Andersson, tf kaplan/samordnare i Önsta församling 

 

Frånvarande ledamöter: 

Ann-Sofie Berglund (anmäld frånvaro) 
Närvarande ersättare Joakim Arnstjerna (tf ledamot för Ann-Sofie B) 

Kristina Liderfelt Andersson 

Anne-Marie Nyström 

 

Frånvarande ersättare: 

Arne Sellberg (anmäld frånvaro) 
Övriga närvarande - 

 

 

 

 §50 

Inledning 1. (Punkt 1 på dagordningen o.s.v. genom dokumentet.) 

Ordföranden Karin Larses hälsar ledamöter och ersättare 

välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 

 Den inledande andakten handlar om Kristi himmelfärdstid som 

är en tid för uppbrott, och inte för alla en skimmrande grön tid 

i vårens tecken. Karin leder andakten och avslutar med 

Margareta Mellins överlåtelsebön ”Du som ville mitt liv... ...i 

bräckliga lerkärl”. 

 Beslut ej tillämpbart. 

 §51 

Upprop 2. Upprop förrättas: Närvaro respektive frånvaro kontrolleras 

av sekreteraren, Joakim A. 

 Beslut en tillämpbart. 

§52 

Val av justerare 3. Församlingsrådet beslutar 

 att utse Anette Lindström till justeringsperson. 
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 §53 

Föredragningslista 4. Den utskickade kallelsen med föredragningslistan för detta 

sammaträde granskas. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att föredragningslistan godkänns för sammanträdet, med 

tillägget gällande rekommendationen av ny ersättare under 

Övriga frågor 12 a) Se nedan §61. 

 §54 

Föregående protokoll 5. Protokollet från Önsta församlingsråd från 2022-04-25 anses 

vara justerat och godkänt. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att protokollet från 2022-04-25 kan läggas till handlingarna. 

 §55 

Kaplanen informerar 6. Tf kaplan/tf samordnare, Martin Andersson, informerar: 

 Från höstterminen kommer mässa (gudstjänst med nattvard) att 

ges varje söndag kl. 16:00, istället för nuvarande som sker 

varannan söndag med samma tid. I de närliggande församling-

arna Önsta och Gideonsberg kan därmed två mässor ges varje 

söndag med en tjänstgörande präst – kl. 11:00 i 

Gideonsbergskyrkan och kl. 16:00 i Önsta-Gryta k:a. 

 

Från höstterminen 2022 erbjuds dopgudstjänster på lördagar kl. 

13:30 och kl. 15:00. Den 25 september invigs också Dop-

eventet i ÖGK (som ställdes in p.g.a. pandemin i början av 

året) genom en utställning kring dop med bl.a. en dopklänning 

som använts i flera generationer dop. 

 

För Julen 2022 planeras gudstjänsterna ”Samling vid krubban”, 

Midnattsmässan kl. 23:00 samt en musikgudstjänst med 

”julens bästa musik” på juldagen (söndag 25/12). 

 Till Önsta församling söks nu en tpräst med samordnings-

ansvar.  Även en efterträdare till Emmy Algefors kommer att 

rekryteras. Troligtvis kan dessa tjänster vara tillsatta kring jul. 

 Vecka 24 genomförs sommarkollo under dagtid. Utöver detta 

blir det café med tipspromenad. 

 Vecka 27 erbjuds ett äldreläger på Finnåkers kursgård. 

 Vecka 32 är det åter dags för sommarkollo under dagtid. 

 Under veckorna 36 och 37 startar verksamheterna i Önsta 

församling efter sommaruppehållet. Ex. erbjuds sopplunch 
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med den efterkommande andakten ’Andrum’ från tisdagen den 

13 sep (v. 37). 

 Martin A meddelar att han kommer att vara upptagen i annan 

verksamhet på tisdagskvällar varför FR bör boka in andra 

tillfällen för sammanträden etc. 

 Planerat tillfälle för mötet mellan FR och personalen i Önsta 

församling behålls och är planerat till den 7 sept, en onsdag i 

vecka 36. Vi vet dock att Charlotta N denna kväll deltar i 

körverksamhet i ÖGK, varför hon ej samtidigt kan delta i 

Församlingsrådet, eller i mötet med Önsta församlings 

personal. 

 Beslut ej tillämpbart. 

 §56 

Inkomna skrivelser 7. Med datering den 16 maj 2022 har en tidplan för pastoratets 

församlingsinstruktion (FIN) upprättats av Domprost Daniel 

Eklund: 

• Arbetsutskottets arbetskonferens 2022-09-08–09 

◦ Första utkast till FIN färdigproducerat. Samtal och 

eventuella justeringar. 

• Församlings- och samarbetsråd, 

remisstid för förslag till FIN: 2022-09-19–2022-10-09. 

• Barnkonsekvensanalys (BKA) förbereds under samma 

remisstid. Slutlig BKA görs av de förslag som går till 

kyrkorådet. 

• AU sammanträde 2022-10-20. 

• Facklig samverkan sammanträde 2022-10-31. 

• Kyrkorådet sammanträde 2022-11-03. 

• Kyrkofullmäktiges sammanträde 2022-11-15. 

• Därefter till domkapitlet (i dec.) 

 ___________ 

 Önsta FR kommer att anpassa sitt fortsatta arbete med FIN 

utifrån tidplanen. 

 Beslut ej tillämpbart. 



 2022-05-24 

 
 
 
Ordf 

 
 
 
Just 

 
 
 
Sekr 

 

4 

 §57 

Rapportering 8. Elisabeth G och Charlotta N rapporterar från Västerås Stads-

missions årsmöte:  

 

Stadsmissionen har nu en mycket god ekonomi och kan därför 

förbättra och utöka sina karitativa åtaganden på flertalet 

områden. Man nämner att arbetsträning för personer som står 

långt ifrån arbetsmarknaden nu ska leda till anställning, istället 

för att åter tvingas till annan bidragsform. Kvinnor och barn i 

förhållanden, eller i relation med, missbrukare, där även våld 

är vanligt förekommande, är en annan prioriterad målgrupp 

man på Västerås Stadsmission kommer arbeta för att hjälpa. På 

Munkgatan finns en särskild mottagning för flyktingar i 

Västerås. Elisabeth och Charlotta rapporterar om en impone-

rande verksamhet som tagit fart vid Västerås Stadsmission, 

vilket är mycket glädjande att höra! 

 

Yngve A, m.fl. från Församlingsrådet, rapporterar från ett fint 

välkomnande av PO-chef Norr, Malin Lindström, den 22 maj i 

Gideonsergskyrkan. Malins predikan uppskattades speciellt. 

 Beslut ej tillämpbart. 

 §58 

Församlingens framtid 9. Önsta församlings framtid hanteras initialt av arbetet med en 

ny Församlingsinstruktion, förkortat FIN. Församlingsrådet i 

Önsta församling har under nuvarande FIN-period genomfört 

ett gediget arbete med sin inofficiella FIN för Önsta föramling, 

varur bidrag till Västerås pastorats FIN hämtats/sammanfattats. 

 

Det har från nuvarande Församlingsråds medlemmar funnits 

ett starkt önskemål om att synkronisera församlingsvisioner 

och idéer med församlingens anställda på ett så tidigt stadium 

som möjligt i processen med en för perioden ny församlings-

instruktion, något som inte har realiserrats under vårterminen, 

eller för den delen under den analkande sommaren. Just nu står 

datumet den 2022-09-07 uppsatt som en kväll för möte mellan 

personal och FR för samkväm och samtal om FIN. 

 

Eftersom inget ”samarbete” kunnat föras med personalen på 

officiell väg drabbar det så här långt arbetet med FIN. Inget 

konstigt i det. Församlingsrådet i Önsta församling inväntar 

också den omvärldsanalys från Västerås stift som bör ligga 

som en grund för en förbättrad församlingsinstruktion. 

 För att ändå gå så långt vi kan i FIN-processen på församlings-

nivå har den tidigare FIN för Önsta församling uppdaterats och 

sänts till PO-chef Norr, Malin Lindström. 

 

Vid dagens sammanträde, 2022-05-24, tillkännager Martin A 

peronalens (verksamhetens) underlag till ”ny” församlings-
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instruktion för Önsta församling. Det förstås som att under-

laget består av fyra fristående ord. Dessa sägs vara: 

• MötAnde 

• SkapAnde 

• LevAnde 

• LärAnde 

 Martin A skickar E-post om dessa till mig, sekreteraren, 

Joakim A. I efterhand inses att det även finns ett femte ord: 

• DelAnde 

 I själva verket förefaller orden med sina förklarande texter vara 

från någon tidigare version av Önsta församlingsinstruktion. I 

den aktuella FIN för Önsta församling finns orden: 

• VäxAnde 

• SkapAnde 

• DelAnde 

• VågAnde 

• BeMötAnde 

 Vid dagens möte, 2022-05-24, gjordes försök att se likheter 

mellan grupperingarna och orden: 

 Mötande ansågs av vissa kunna förstås som bemötande, medan 

andra protesterade. Skapande delades mellan grupperna. 

 Levande ansågs stå nära ordet växande. Lärande stod nära 

vågande... Men, dessa övningar behöver göras tillsammans 

med de som arbetar i församlingen – anställda liksom 

volontärer. 

 Beslut ej tillämpbart. 

 §59 

Beslut om kollekter 10. Församlingskollekters mottagare för vissa söndagar f.o.m. 

24 juli t.o.m. Julafton 2022 är föreslagna enligt nedanstående 

tabell:  
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Söndag Mottagare av församlingskollekt 

24 juli Mariadöttrarna 

7 augusti Kvinnohuset Västerås 

28 augusti Den öppna dörren 

4 september ECPAT 

25 september Diakonin i Önsta församling 

16 oktober Svenska Kyrkan i utlandet 

6 november Mariadöttrarna 

20 novemer BRIS 

24 december Kvinnohuset Västerås 

 Tabell  20220524-1: Föreslagna mottagare av församlingskollekter för 

vissa söndagar f.o.m. 24/7 t.o.m. 24/12 2022. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att församlingskollekterna för söndagarna i fråga skall fördelas 

enligt ovanstående tabell 20220524-1. 

 §60 

Ärende 11. Detta är vårterminens sista sammanträde innan sommar-

uppehållet. Ett nytt datum för ett första FR efter sommaren 

2022 behöver bestämmas. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att ett bredningsutskott hålls den 26 augusti kl. 14:00 i ÖGK 

och att FR har efterföljande sammanträde den 7 september i 

anslutning till ”samkväm och samtal” mellan Församlingsrådet 

och Önsta församlings personal. 

 

Den 7 september bestäms tider för höstens samtliga möten för 

Önsta församlingsråd. . 

 §61 

Övriga frågor 12. Övriga frågor: 

a) Förslag till ytterligare en ersättare i Önsta församlingsråd. 

 Församlingsrådet föreslår kyrkofullmäktige 

 att Emma Hedberg-Sehlberg får bli ny ersättare i Önsta 

församlingsråd. 

 §62 

Avslutning Ordföranden Karin L tackar samtliga medlemmar i Önsta 

församlingsråd för vårens termin och önskar alla en riktigt 

skön sommar! Eftersom det är det sista sammanträdet innan 
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sommaruppehållet, firar vi in våren och avslutar terminens 

möten med smörgåstårta och gobit. 

 

 

 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Joakim Arnstjerna 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Karin Larses 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Anette Lindström 

 


