PROTOKOLL
FÖRSAMLINGSRÅDET
I VÄSTERÅS LUNDBY FÖRSAMLING
Plats och tid
Närvarande ledamöter

Sammanträdesdatum

§ 292 - 304

20200922

Mikaelikyrkan, kl. 18.30-21.00
Lena Bolton, Barbro Magnusson, Tellervo Saukko,
Helena Arfvidsson, Lars Wretlund, Pernilla Söder,
Bengt Gustavsson, Maria Ojalainen,
Tjänstgörande ersättare: Christina Grip, Aino
Ylinampa Männikkö och Teddy Chivi

Närvarande ersättare
Anmält förhinder

Maria Jäder Tietäväinen,
Nellie Winterström, Anli Magnusson, Anna-Brita
Lundahl, Andreas Akterhag,

Inledning

§ 292
Ordföranden inledde med bön och hälsade ledamöter och
ersättare välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

Justering

§ 293
Församlingsrådet beslutade att utse Maria Ojalainen att justera
dagens protokoll.

Upprop
Föredragningslista

§ 294
Upprop förrättades.
§ 295
Den framlagda föredragningslistan godkändes efter att tre
ledamöter anmält ärende på rapporter och övriga frågor.

§ 296
Föregående mötes protokoll De två senaste protokollen godkändes och lades till
handlingarna

Kyrkvärdsfrågor

§ 297
Dennis Lundgren önskar ta en time out från kyrkvärdsskapet.
Detta godkändes.
Beslöts att Kerstin Hesse avgår som kyrkvärd.
Församlingsrådet beslöt att utse Kerstin Hesse till hederskyrkvärd.

Kollekter- okt-dec.

§ 298
Beslöts att fastställa församlingskollekterna okt – dec.
25 okt 20 sönd. Efter Tref.
SKUT
01 nov. Sönd. ef Alla helgona
Act Sv. Kyrkan
22 nov. Domsöndagen
Förs. Diakoni
24 dec. kl.10.00, Familjegudstj. Act Sv. Kyrkan

20200922
Forts. §298
24 dec. kl.17.00, Julbön
24 dec. kl.23.00 Midnattsmässa,
27 dec. söndag efter jul
Kaplanen informerar

Act Sv. Kyrkan
Västerås Stadsmission
Församlingens diakoni

§ 299
Kaplanen Pernilla Söder informerade om situationen i församlingen.
Många aktiviteter har flyttats både bakåt och framåt.
En del har genomförts, begravningar och vigslar, öppen kyrka,
vandringar på tisdagar, konfirmandarbete.
De streamade gudstjänsterna har krävt mycket mera arbete att
genomföra än vanliga gudstjänster.
Allhelgonahelgen.
Under fredag och lördag kommer Lundby kyrka vara öppen för
ljuständning och enskild bön. Kaffe kan ev. komma att serveras i
prästgården.
I Mikaelikyrkan hålls på söndagen tre Minnesgudstjänster kl.14, 16
och 18. Inbjudan skickas till anhöriga till de under året avlidna.
§ 300
Helena Arfvidsson informerade från Valnämnden inför Kyrkovalet
nästa år. Hon uppmanade alla att ställa upp som valförrättare och
valfunktionärer.

Valnämnden

§ 301
Lena Bolton rapporterade att rådet fått en skrivelse från Johan Sköld
och John Rothlind med önskan om att utställningen i Domkyrkan får
förlängt förtroende att låna våra brudkronor fram till 1 nov.2021.

Rapporter

Detta beslöt Församlingsrådet att säga ja till. Samtidigt måste vi se till
att detta noteras i Sacer.
Meddelades att våra utsedda representanter Nellie Winterström och
Annsofi Spång deltar i Representantskapet på
Stiftsgården Rättvik i okt.
Bengt Gustavsson rapporterade från Ekumeniska rådets årsmöte.
Bl.a. att Christian Thorborg valdes till ny ordförande
Tellervo Saukko rapporterade från Sparven, att SverigeFinska
församlingen nu äntligen fått en diakon, Susanna Arvio, samt att
Kyrkohandboken utkommit på finska.
Dessutom att Sparven haft många besökare under sommarens olika
Öppen kyrka-tillfällen.
Även övriga kyrkcentra rapporterade om olika aktiviteter med god
tillslutning.
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§302
Vi hade en lång diskussion om 70+ medlemmarnas roll i kyrkans
arbete. Vi bör framföra till de styrande att vi vill ha ett forum där
man kan få lyfta fram sin oro bland alla över 70 år. Den långa
isoleringen upplevs av många som tärande.

Övriga frågor

Helena Arfvidsson föreslog att intresserade deltar i en studiecirkel
om Domkyrkan utifrån boken ”Katedralen i Västerås”
Nästa möte

§303
Nästa möte bestämdes till 3 nov. kl.16.00 i Mikaelikyrkan.

Avslutning

§ 304
Ordförande tackade alla för dagens möte och avslutade detsamma.

Underskrifter:

Sekreterare

_______________________
Barbro Magnusson

Ordförande

_______________________
Lena Bolton

Justerare

_______________________

Maria Ojalainen
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