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Plats och tid Arken, Viksängskyrkan kl 18.00
 

Närvarande ledamöter Ordförande Solveig Östberg, kaplan Klas Thuresson
Eliasson, Rolf Davidsson, Hans Degréus, Lisbeth

Neidenmark, Kerstin Spångberg
 

Närvarande ersättare Casper Carlsson, Jan Ståhl, Karina Westin
  Övriga närvarande   Samordnare Helena Persson
 

Inledning

Mötets öppnande

Justering, inledare

Godkännande av

dagordning

Genomgång av förra
mötets protokoll

Frivilligarbetet
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861
Den inledande andakten hálls av Jan utgáende frán Lalehs sáng
”Jag var där - en stund på jorden”, som vi också får lyssnatill.

$62
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Ett särskilt välkommenriktas till Casper som nu är utsedd till
ersättare i församlingsrådet.

863
Fórsamlingsrádet beslutar

att utse Kerstin Spángbergtill justeringsperson fór dagens
móte och Casper Carlssontill inledare vid nästa möte.

864
Den utskickade dagordningen godkänns.

$65
Förra mötets protokoll läggs till handlingarna.

866
Till sopplunchernaefterlyser vi just nu volontärer på
Facebook. I konfirmandarbetet finns, förutom konfirmand-

assistenterna, en ”vanlig” volontär.

Facebooktycks fungera bra förrekrytering. Det är en stor
fördel när man söker volontärer att utgå från ett tydligt
uppdrag, begränsat till sin omfattning.

En del verksamheter, t ex babymassage, kräver speciell utbild-
ning, och där är det svårt att ta in frivilliga. De som harrätt
utbildning är vanligtvis redan upptagna.
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867
Församlingskollekter Julafton fanns inte med i den tidigare beslutade planen.
julafton 2021

Församlingsrådet beslutar

att församlingskollekten vid båda gudstjänsterna julafton
2021 — samling vid krubban och midnattsmässa — skall tillfalla
Svenska Kyrkans Unga i Västeråsstift.

. $68
Fórsamlingens arbete - Sommarkul i 4 veckor (varav 2 här i Viksángskyrkan)
under sommaren fungerade bra, med fullt hus! Vi hade ett tak på 15 deltagare,

men kunde ta in en och annan extra vid behov. Bra spann på
barnens ålder. I barnverksamheten har två ”självgående”
praktikanter varit med — blev väldigt lyckat, de vill komma
igen nästa år.
- Sommarkyrkis har vi haft utomhus, med deltagande av
föräldrarna.
- Sommarkafé samtidigt med sommarkyrkis.

”Arbetsläger” på Finnåker, Casper vardär.
-  Gudstjänsterna fungerade under sommaren ungefär som

vanligt, även med mässa.

$69
Planering infór hóstens - Verksamheterna startar enligt plan, även soppluncherna.
arbete i församlingen Sopplunchernahartills vidare max 32 gäster och man gör

ingen särskild reklam. Nya regler kan komma 30/9.
- Babymassagen harstartat med reducerat antal deltagare.

Fullbokat hela hösten!
- Konfirmandupptakt var det igår. Det blir en helggrupp som
träffas en helg i månaden. Lätt få konfirmandassistenter, man

ställer verkligen upp! Ett fint ”grundteam” i ungdomsgänget.

Överhuvudtaget har vi samma verksamhet som före pandemin,
om än i något minskad skala. Vi tar en termin i taget.

870
Rapport från kaplan - Onsdagskvällarnas gudstjänst är flyttad till kl 19 för att

bättre passa ungdomsverksamheten.
- Barnkórens framtrádanden àr nu i sóndagsgudstjánsten, var
tidigare pà onsdagar.
- Vi gör enförsiktig start med att ha fika i kyrkan efter guds-
tjänsten.
- På valdagen 19/9 kl 16 är det i Viksängskyrkan ”En mässa
medhela skapelsen”, en nyskriven mässa med musik av Sofia
Svensson. Texten är skriven av Klas m fl. Rekommenderas!
Passa på att rösta samtidigt!
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§71
Solveig tar upp några punkterfran AU-konferensen i Finnaker
27-28 augusti. Det var ett mycket valfyllt program.

- Kommunikation
Kommunikationschefen Ulrika Säfström Sunnerfelt redo-
gjorde för extra satsningar som görs under hösten 2021
och 2022. Med tanke på pandemin och sjunkande medlems-
antal vill man tydligt lyfta fram dop, konfirmation och
vigsel. Man vill också få fram hurvi ska vara en tydlig
och relevant kyrka utifrån perspektiven hållbar värld,
”schysstare” samhälle och kyrkan med dig hela livet — från

vaggantill graven.

- Attitydundersókning
genomförs preliminärt under oktober, ska sedan återkomma
vartannat år. I undersökningen ingårett slumpvis urval ur
befolkningen, med tonvikt på 90-talister och 00-talister.
Aktuella frågor är t ex
- Vad är mest angeläget att kyrkan ska göra för att upp-

fattas som relevant? Vad efterfrågas i olika grupper?
- Vad och hur kommunicerarvi föratt nå fram?
- Vilken verksamhet ska kyrkan erbjuda?

I församlingsrådetställdes här ett antal frågor. Är detta
värt pengarna, i en tid när vi lägger ner lokaler och minskar
personalen? Finns liknande undersökningaratt tillgå på
nationell nivå? Hur fungerar kontakten mellan kommuni-
katörer och medarbetare? Det framfördes också att kyrkan
numera mest talar om ekonomi och fastigheter — inget om
nåd och lovsång ... |

- Dop
Nuvarande väldigt omfattande doppastoral är under
omarbetning, det nya presenterades av domkyrkokaplan
Peter Forsberg. Pastoralen ska bli generell, men med hänsyn
tagen till lokala skillnader, och också vara realistisk och

genomförbar. Dopkläderlånas ut gratis.

På konferensen betonades vikten av att i närheten av kyrkan
ha en lokal där man kan ha dopkalaset. Församlingsrådets
kommentar: Något att tänka på när det gäller Arkens
framtid!

Ett problem som församlingsrådet vill ta upp är bristen på
doptider. I Viksäng harvi bara en enda doptid per helg, det
finns nu inte personaltill fler. Det finns emellertid sådana
som kan rycka in som dopförrättare om det behövs, men det
vet inte bokningen om! Det borde gå att ordna, så att föräld-
rarna inte ska behöva vänta orimligt länge på att få en tid.
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Implementering av den nya doppastoralen ska ske nàr

områdena känner sig klara, tänkt under hösten 2021.

Diakoni

Diakonipastoralen är under revidering, diakonerna arbetar
meddetta. Det finns mycket utsatthet i Västerås pastorat,
i synnerhet har äldres utsatthet blivit mer synlig. Man måste
idag ha mer ”profetisk diakoni”, där man är en röst i sam-
hället och kommeråt de grundläggande problemen.

Leva vidare-grupper(tidigare ”sorgegrupper”), där man
kan bearbeta sin sorg tillsammans med andra, behöver
utökas. Sådana grupperfinns för barn, ungdomar,”mitt i
livet” etc, inte bara för äldre.

Ett önskemål från diakonerna äratt få hjälp med priorite-
ringar. Man planerar också att fokusera mer på varsitt
område — alla kan inte göra allt.

Lokalförsörjningsplan
Det finns nu förslag på när olika saker ska göras. För
Viksängskyrkan gäller ombyggnad av övervåning 2022-
2023. En del bidrag är beviljade, för vissa ändringar krävs

Länsstyrelsens godkännande. Lägesrapport kommer vid
nästa möte med församlingsrådet.

Arkens eventuella omdaningtill förskola kan bli 2023-
2024.

Förskola
Domprosten gav lägesrapport. Innan man kan bestämma
något om kyrkliga förskolor måste frågan noga utredas. Ska
kyrkan driva egen förskola? I så fall var? Ska huvudmannen
vara pastoratet eller ett bolag? Profil och inriktning? Laga
matsjälva eller köpa in? Var finns barnen?

Vi samtalar en stund om förskolefrågan och kom fram till
att det borde fungera bra att samarbeta med en förskole-

verksamhet i Arken. Lätt att samutnyttja lokalerna.

HR-frågor
Stort antal sökandetill tjänster på kyrkogården, likaså till
tjänsten som kommunikationschef. Svårare med präst-
tjänsterna, där har det varit 0 — 5 sökande. Numera är
det inte så mycket annonserna som lockar sökande, mera
kontakter och tips från vänner.
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- Fórsamlingsinstruktionen

Ny mandatperiod 2022-2026 innebáratt fórsamlings-
instruktionen ska uppdateras. I höst utvärderas den nuva-
rande instruktionen, arbetet med den nya påbörjas våren
2022 och från 1/1 2023 ska den gälla. Arbetet görs liksom
tidigare gemensamt av församlingsråd och medarbetare.

§72
Rapport fran vice e Uppmanaalla att rösta i kyrkovalet!

ordförande Det ärviktigt att så många som möjligt röstar i kyrkovalet, och
Hansvill att vi ska uppmanaalla att göra det. Observera att
manärröstberättigad redan från 16 års ålder.

e Per Wilder skadadi trafikolycka
Per Wilder ligger allvarligt skadad på lasarettet, påkörd av en
bil vid en busshållplats (!). Han ärtills vidare sjukskriven till
november. Klas ordnar med blommor från församlingsrådet
när Per kommit hem.

§73
Ovriga rapporter Inga övriga rapporter denna gang.

874
Óvriga frágor e Nomineringsmóte

Möte för att nominera medlemmari Viksángs fórsamlingsrád
2022-2026 äger rum i Valen torsdag 4 november, och ersätter

då det ordinarie församlingsrådsmötet. Vi börjar med fika kl
18:00, själva mötet börjar kl 18:30. Från pastoratet deltar
Jörgen Eklund och Karin Tilly.

e Kyrkorádet representerat i fórsamlingsrádet?
Finns tanken att det alltid ska finnas någon från kyrkorådet
medi församlingsråden? Vi har ju Solveig. Det ger ett
värdefullt informationsöverförande åt båda håll.

875
Nästa möte Nästa möte är utlyst till torsdagen den 7 oktober 2021. Vi

räknar med att som vanligt träffas i Arken, Viksängskyrkan
kl 18:00 med fika från kl 17:30.

$76
Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens

sammanträde som avslutas med gemensam välsignelsebön.
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