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§ 27
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll har varit utskickat till församlingsrådet.
Vid föregående möte samtalades kring Drop in dop som skulle äga rum i
Dalabergskyrkan den 15 februari 2020.
Vid dagens sammanträde informerar verksamhetschef Marianne
Humlén från detta tillfälle. Det var ett lyckat koncept, två personer
döptes och allt fungerade bra.
BESLUT
-

Församlingsrådet beslutar att lägga föregående mötes protokoll
till handlingarna.

§ 28
Val av representant till pastoratets Agapekommitté
Jerry Bryntesson
Kyrkorådet

En representant från Dalabergs församling ska utses till pastoratets
Agapekommitté.
BESLUT
-

I

I

I

Församlingsrådet beslutar att som representant från Dalabergs
församling i Agapekommittén utse Jerry Bryntesson.
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§ 29

Dnr P 2020-36

Revisionsberättelse kollekter 2019
Föreligger revisionsberättelse avseende kollektrevision 2019 i
Uddevalla pastorat.
Ordförande Rosemarie Hultenmo redogör i ärendet.
BESLUT
-

Församlingsrådet beslutar att lägga revisionsberättelsen till
handlingarna.

§ 30
Rapport
Kyrkorådet
Protokoll från kyrkorådets sammanträde 23 juni 2020 har skickats ut till
församlingsrådet.
Informeras kring § 94 i protokollet, ärende gällande anhållan från
Dalabergs församling om anställningar i samverkan med Uddevalla
kommun.
BESLUT
-

I

I

I

Församlingsrådet beslutar att lägga kyrkorådets protokoll till
handlingarna.
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§ 31
Rapport
Församling/Pastorat
Verksamhetschef Marianne Humlén informerar om:
A) Maud Hagelberg, förtroendevald i Uddevalla pastorat har
avlidit. Minnesstund kommer att äga rum i Bäve kyrka
måndagen den 24 augusti 2020, kl 18.00. Anmälan om
deltagande görs till Monica Olsson.
B) Sommarprojektanställningar i pastoratet. Ungdomar har
anställts i pastoratet under sommaren i följande projekt:
Parklek, Sång- och musikverksamhet vid äldreboenden, Café
Strömmen, gudstjänster m m samt projekt där man
iordningställde på Dalabergs torg m m.
C) Verksamheten ”Kvällar på Dalabergs torg” som pågått
måndagar – fredagar under våren och tills nu har lett till många
goda möten.
D) Kick-off för församlingens personalgrupp äger rum under vecka
34.
E) Planering pågår inför att hålla Café Basilika öppet på fredagar
för ungdomar.
F) Församlingen har haft Öppen Kyrka i sommar. Öppen Kyrka hålls
nu endast i Uddevalla kyrka kl 14.00-16.00 vissa dagar i veckan.
G) Pastoratet håller på att upprätta en lokalförsörjningsplan.
H) Pastoratet utlyser tjänst som musikpedagog/eventansvarig.
Sista ansökningsdag är 31 augusti 2020.
BESLUT
-

Församlingsrådet noterar informationen.

§ 32
Rapport
Saronhuset/Noras hus
Rose-Marie Utgren, Dalaberg församlings representant i Saronhusets
styrelse, informerar om:

I

I

I
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forts § 32
A) Träffpunkt Saron har varit stängt under hela sommaren p g a
Corona pandemin. Matpaket har delats ut. Verksamheten har
drivits men på ett annorlunda sätt.
B) Träffpunkt Saron har nu öppnat igen. Men man träffas nu i
stället utomhus.
C) Noras hus har haft stängt fyra veckor under sommaren, som
brukligt även tidigare somrar. Nu är Noras hus öppet igen och
det är högt tryck på övernattningar.
D) Ambitionen för Noras hus är att kunna ha öppet sju dagar i
veckan.
E) Saronhuset har lånat ut personal till Second Hand verksamheten
i sommar.
F) Saronhusets ekonomi är stabil.
G) Anonyma narkomaner kommer att hyra f d fairtradebutiken vid
olika tillfällen en period.
Förfrågan dyker upp i församlingsrådet om det går att få hyra f d
fairtradebutiken för olika hantverksverksamheter bl a.
Rose-Marie Utgren tar med frågan vidare till Saronhusets
styrelse.
H) En arbetsgrupp har utsetts för att se över lokalerna.
BESLUT
-

Församlingsrådet noterar informationen.

§ 33
Tack
Komminister Catarina Svensson Brodén riktar ett varmt tack till
församlingsrådet för blomma och omtankar i samband med hennes
sjukdomsperiod. Detta betydde mycket för henne.
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§ 34
Rapport
Integration
Komminister Catarina Svensson Brodén och verksamhetschef Marianne
Humlén informerar om:
A) Verksamheten POP, Power of pink, har ställt om istället för att
ställa in nu under Corona pandemin. I stället för att träffas i
kyrkan har man varje måndag gått promenader och upptäckt
Uddevalla tillsammans.
B) Clarence Holgersson, integrationssamordnare, arbetar med att
få ut människor i arbete.
C) Informeras om Café Svea på Nonnens väg i Uddevalla.
D) Busskampanj under en vecka ”No hate Uddevalla”.
BESLUT
-

Församlingsrådet noterar informationen.

§ 35
Övrigt
A) Ingrid Backelin, ledamot i församlingsrådet, har skickat med ett
tack till församlingsrådet för uppvaktning i samband med
hennes födelsedag.
B) Den planerade välkomstfesten för nyinflyttade som skulle ägt
rum i oktober är inställd p g a Corona pandemin.
C) ACT Svenska kyrkan har inkommit med vädjan om kollekt till
katastrofen i Libanon. Beslut togs därför om att söndagen den
9 augusti 2020 ändra kollektändamålet till Libanon i stället för
det tidigare beslutade ändamålet, Dalabergs behövande.
D) Informeras om lägessituationen i Dalabergsområdet.
E) Diakonerna hjälper behövande med inköp av livsmedel samt
apoteksärenden under Corona pandemin.
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forts § 35
BESLUT
-

Församlingsrådet noterar informationen.

§ 36
Avslutning
Komminister Catarina Svensson Brodén avslutar sammanträdet med att
läsa ett stycke av Tomas Sjödin.
Ordförande Rosemarie Hultenmo tackar för dagens sammanträde och
förklarar det avslutat.
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