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Plats och tid Barkaró fórsamlingsgárd 18.00 — 20.30
 

Närvarande ledamöter Bjórn Bünger ordförande

Margit Iraeus vice ordfórande
Britt-Marie Becker
Birgitta Eriksson
Torsten Källberg
Berit Sonnebo sekreterare

 
Närvarande ersättare Ingrid Svensson

  Övriga närvarande   Kaplan Lisa Fröberg
 

Inledning

Justering

Föredragningslista

Kaplanen informerar

$1

Ordföranden hälsar ledamöter och ersättare välkomna och

förklarar sammanträdet öppnat.

Den inledande andakten leds av Lisa Fröberg.

$2
Fórsamlingsrádet beslutar

att utse Torsten Kállbergtill justeringsperson.

$3
Under inkomnaskrivelserharvi även fått protokollet från
Västerås kristna råds möte. Avtackning av kyrkvärdar bör
komma som en egen punkt. Underövriga frågor kommer
Ingrid att rapportera lite från möte med kyrkvärdar och
gudstjänstvärdar i Mikaelikyrkan

Församlingsrådet beslutar

att godkänna föreslagen dagordning med dessatillägg.

$4
Doptrád

Vi har ingen merinformation om dopträd varför den frågan får
bordläggas.
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Församlingsråd, utbildning och avtackning av avgående
ledamöter

Utbildning för nyvalda i församlingsråd kommeratt erbjudasi
början av nästa år. Även medlemmarsom varit med tidigare är
välkomna. Datum kommer. Stiftet har ett utbildningsmaterial
och stiftsadjunkt Karin Degreus kommeratt hålla i den.

Avgående församlingsrådsledamöter brukar avtackas i
samband med gudstjänst. Samtidigt hälsas nya medlemmar
välkomna.

Pandemin, nyarestriktioner, vad gäller i kyrkan i Västerås

Från 1/12 gäller att vid sammankomster med mer än 100
deltagare måste deltagarna kunna visa intyg på att de är
vaccinerade, s k vaccinationspass. De flesta sammankomsteri
kyrkan harfärre än 100 deltagare och kan genomföras som
vanligt. Vid större arrangemang, konserter/musikgudstjänster,
ska vaccinationspass kunna visas. När det kan bli fler än 100
får man hålla räkning och när 100 + max 5 medverkande,
kommit får övriga avvisas.

Personal

Diakon Astrid Nilssons vikariat förlängstill april. Fast tjänst
kommeratt lysas ut och Astrid är uppmanad att söka. Gunnar
Kärrbom kommerävenfortsättningsvis vara stationerad i
Barkarö men hargudstjänster i hela Västra området. Han
arbetar 7590.

Verksamhet

Alla aktivitetsplaner har kommit in från personalen. Det
kommeratt vara lite fokus på pilgrimsvandringar.
Konfirmandgrupperär igång mendet harvarit lite svårt att
rekrytera nya konfirmander. Arbetet med
konfirmandassistenter har inte fungerat under pandemin. På
andra håll har man samarbetat med idrottsklubbar, ridklubbar

m m runt konfirmationen. Vi påpekar att Barkarö sportklubb
haren livaktig verksamhet och skulle kunna vara en
samarbetspartner.

Musik, körverksamhet

Vitalie Buhnaharbjudits in till detta möte men kan tyvärrinte
vara med eftersom han har semester.

Minnesfonden

Våra försök att med hjälp av ett gammalt protokoll få fonden
att fortleva lyckades inte. Det krävdes merän ett



Julens gudstjänster

Allhelgonahelgen

Gemensammaträffar
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protokollsbeslut för det. Vi måste nu besluta vad vi ska göra
med de c:a 2 700 som finns kvar.

Församlingsrådet beslutar

att använda minnesfondens medeltill att inköpa en underduki
linne till altaret

att om medelåterstår skaffa ett presentkort på Skultuna
mässingsbrukför dessa pengar. Det ger oss möjlighet att köpa
gåvornärvi t ex avtackar någon eller att senare inköpa något
till kyrkan

att ge Ingrid i uppdrag att göra detta innan årets slut.

$5
På julafton kommerdet att vara samling vid krubban 10.00.
Söndag den 26/12 är det högmässa 10.00, nyårsbön 31/12 kl.
14.00, högmässa 1/1 kl 10.00, högmässa 2/1 kl. 10.00 och
högmässa den 9/1 kl. 10.00. Den 6/1 firas inte högmässa i
Barkarö, däremotär det en trettondagskonsert i Lillhärad kl.
17.00. Vi undrar varför man har högmässa två dagarefter
varandra mentydligen handlar det om att den 2/1 är en söndag
och att högmässa ska äga rum i var församling, var vecka.

Vi undrar också om det blir någon julplundring i
församlingshemmet men ingen vet om detär planerat

$6
Kyrkan var öppen allhelgonafton, fredagen, på kvällen och
allhelgonadagen på eftermiddagen för besök och ljuständning.
Frivilliga bemannade kyrkan och vi serverade kaffe, kakor och
saft till dem som ville ha det. Flest besökare kom på lördagen
då 103 personer besökte kyrkan plus de som sedan kom på
minnesgudstjänsten 18.00. Fredagen var sämre besökt, 38
personer kom.Det varfärre än för två år sedan men fortfarande
många besökare.

Detvar oklart hur kyrkan skulle bemannas. Vi hade fått besked
om att på fredagen skulle kyrkan bemannas av en anställd och
det ändrades bara några dagar innan fredagen. Till nästa år
behöverdet bli klarare vem som haransvar för bemanningen
och det behöverbli klart i god tid.

$7
Det har diskuterats gemensammaträffar med andra
församlingsråd i församlingen. Eftersom ordinarie kaplan, som
skulle ta kontakterna, har semester bordlägges frågan.



Utvärdering

Inkomna skrivelser

Nästa församlingsråd

Våren grupper

Församlingskollekter
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$8
Björnharläst gamla protokoll och redogörför vad vi beslutat
om. Det mesta harvarit praktiska rutinfrågor när det gäller

byggnaderna, kollekter. Vi har inte varit delaktiga i
utvecklandet av gudstjänsternas utformning eller deras
planering. Birgitta tar upp, som ett exempel på delaktighet, att
när ACT haft ansvar för kyrkkaffe så har tjänstgörande präst
också involverat deltagarna i ACT-gruppeni själva
gudstjänsten.

$9
Birgitta har sänt en hälsning och utvärdering från ACTgruppen

Bilaga I
och sänt ett protokoll från möte med Västerås kristna råd.

Bilaga 2

$ 10
Nästa församlingsråd väljs vid Kyrkofullmäktiges
sammanträde den 14 december. Vi har elva nomineradetill sex
ordinarie platser och tre ersättare. I samband med detta
meddelar Birgitta Eriksson att hon inte längre vill kvarstå som
kandidat. Hon kommeratt meddela detta till valberedningen.

Däremot fortsätter hon gärna som vår representant i Västerås
kristna råd och kommeratt arbeta vidare i ACT-gruppen.

§ 11

De grupper som ärplaneradetill våren är samma som varit
igång underhösten. På tisdag fm bibelstudiegrupp och på
kvällen stickgrupp. På torsdagar fm föräldra- och barngrupp
och på eftermiddagen kafé för daglediga, barnkör och, en gång
i månaden himmel och plättar, öppet hus förlite äldre barn och
ungdomaroch alla som är intresserade. På fredag fm träffas
högläsningsgruppen.

$ 12
Det nya församlingsrådet får besluta om nästa års kollekter
men eftersom de inte hinner sammanträda innan januari
beslutar vi vart kollektpengarna ska gå för januaris
församlingskollekter.

1/1 Stiftsgården

2/1 Finnåkers kursgård

16/1 SKUT



Kyrkkaffelistan

Óvriga frágor

Avslutning
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813

Vi har ingen personal på plats som kan tala om när
församlingshemmetär bokat, när familjemässor är bokade och
hurdet är överenskommet med vaktmästare de söndagarnär
församlingshemmet är bokat. Vi känner oss osäkra på vilka
söndagarfrivilliga kan ha kyrkkaffe i församlingshemmet.
Dessutomfinns fortfarande en viss frustration över de beslut
som fattades i höstas om kyrkkaffet utan att vi hade möjlighet
att diskutera saken. Vi konstateraratt av de frivilliga som
senast, våren 2020, fanns på listan över ansvariga för
kyrkkaffet är bara två inte närvarande. Om en nylista ska
upprättas får de tillfrågas om de vill finnas kvar.

Frågan bordlägges.

$ 14

Avtackning av kyrkvärdaroch val av kyrkvärdarför nästa
mandatperiod

Ingrid Svensson och Tilde Lindvall avgår som kyrkvärdar. Det
vanliga är att avgående avtackas i samband med gudstjänst,
samtidigt som man välkomnar nya. Det bör ske när nya
församlingsrådet utsett kyrkvärdar för nästa mandatperiod. Det
kan alltså ske tidigast i januari.

Gåva i samband med begravning

GunnarEliasson, tidigare kyrkvärd och medlem av kyrkoråd
har avlidit. Vi samlar en gåva, som Birgitta sänderin till ACT,
till minne av honom och flera kommer också att närvara vid
hans begravning. Gunnargjorde en storinsats för församlingen
under många år.

Kyrkvärdsutbildning

Ingrid och Andreas Wallstedt var den 24/11 på utbildning för
kyrkvärdar i Mikaelikyrkan. Gunnar Kärrbom varansvarig.
Fler utbildningar kommeratt hållas den 15/2 och 31/3. Då
kommerdebl a att få utbildning i vård av textilier.

815

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och Lisa avslutar

medatt be en välsignelsebön.



Underskrifter:

Ordf Just Sekr

20211130

Sekreterare 2, F Seuvet 

Berit Sonnebo

   
Ordförande

Bjórn Bünger
rf
/

Justerare ALL727. >

Torsten Källberg
 



Act-möte torsdagen den 14-10-2021 Barkarö Prästgård

Utvärdering av Tacksägelsedagen och planering inför 28/11 och 12/12 2021

*Tackságelsedagensförsäljning fick ingen formell start . Det är förstås lättare att få det med auktion,

men annars fungerar försäljningen bra. Tipset att ta tillbaka tidigare sätt - att sälja kyrkfönstrets

alster i två delar var ju så bra. "Inför kommandeförsäljningar bjudervi till kaffe först och efter det

talar vi om när vi kan börjar att handla.

* TACK ALLA SOM BIDROG MED OLIKA ALSTER OCH SOM HANDLADESÅ FLITIGT!!!

INTÄKTERNA FRÅN TACKSÄGELSEDAGENS FÖRSÄLJNING BLEV 2035 KRONOR I!!!

"Vid nästa uppsättning ska det också finnas affischer till Kyrkans Anslagstavlor och sättas upp i god

tid. Där behövs nyckel för att öppna glasfönstret.

+Vår kommunikatör fårse till att affischen kommer med på den rullande informationen som finnsi

den inglasade hallen i Församlingshemmet.

"Att få ut Informationen på Facebook - Barkarö- Enhagen-Ekbacken - Tidó-Lindó är också viktigt.

+ Vi planerar kyrkkaffet med försäljning av ljus, mistlar, honung m.m till 1:a advent 28/110ch

Luciamässan den 12/12

* Vi spánar framát - sopplunch vid Tacksägelse och promenadloppis vid lägligttillfälle.

"Kom ihåg Act Svenska Kyrkans Gávoshop nár julklappstiden nármar sig. Dár finns gåvor som gör

skillnad.

Väl mött i advent och varm Hälsning Från Act-gruppen/Birgitta





Protokoll fört vid representantskapsmöte den 21 oktober 2021 för Ekumeniska rådeti

Västerås

Tidpunkt och plats: 19.30 på Kyrkbacksgården , Västerås

e Mötet öppnades av Christian Thorborg efter en stunds fika. Vi hade innan fikat förmånen att få lyssna

till Sofia Camnerin ordförande för Sveriges Kristna Råd.

e Mötet ansågs vara utlyst i enlighet med stadgarna.

e Närvarolista se bifogat dokument

e Val av presidium

a/ Till ordförande valdes Christian Thorborg

b/ Till sekreterare valdes Alejandro Gallardo.

c/ Till Justeringspersoner valdes Bengt Sandkvist och Ingemar Egelstedt

oe Verksamhetsplan för 2022 lästes, godkändes och ladestill handlingarna.

e Ekonomi

a/ Ekonomisk rapport från kassören. Kassören kunde inte delta i mötet men lämnade enskriftlig rapport.

Hej!

Du kan meddela följande:

Eftersom inga aktiviteter har pågått under pandemin förutom Stadshusbön, som fått 3 900 kr för

januari - september 2021, så har Ekumeniska Rådetf.n. drygt 70 000 kr i kassan och det är innan årets

medlemsavgifter har inbetalats.

Det ger utrymmeför större satsningar för kommande år. Kommer goda förslag på aktiviteter, så är det

stor möjlighet att finansiera dessa, även om detinte finns upptaget budgeten.

Bästa hälsningar

Torbjörn Sjöqvist

Kassör

b/ Medlemsavgifter för år 2022 blir oförändrat 10 kr/medlem i mindre församlingar medan svenska

kyrkan betalar en fast summa. (25,000 kr)

c/ Budget för 2022 godkändes. Föreslaget underskottet i budgeten täcks av innevarande

kassabehållning som idag är på 70 000 kr.

Plats och tid för årsmöte 2022 valde representantskapsmötet hänskjutatill styrelsen att besluta om.

e Representantskapsmötet beslutade att ändra namn från ekumeniska rådet i Västerås till Västerås

Kristna Råd. Christian Thorborg informerade att beslutet kommeratt påverka stadgarna. Han hade till

mötet gjort nödvändiga ändringar. Nämligen bytt ut ”Ekumeniska rådet i Västerås”till Västerås kristna

råd där det nämnsi stadgarna. Christian bad representanter att ta med sig ett exemplar av stadgarna

och läsa det och kontrollera att ändringarna genomförts under samtliga punkter i stadgarna. Då nu

namnfrågan beslutats av två på varandra följande representantskap så heter nu ekumeniska rådeti

Västerås Västerås Kristna Råd(VKF)



e Inga övriga frågor hade anmälts till mötet.

e Mótets avslutades med fridshálsningen.

Christian Thorborg Bengt Sandkvist

mótesordfórande Justerare

Kapten Alejandro Gallardo Ingemar Egelstedt

sekreterare Justerare


