Sammanträdesprotokoll
Församlingsråd i Sankt Mikaels församling
Huddinge pastorat

Plats och tid: Zoom 210222 18.30-19.45

Beslutande:
Benny Upphagen, ordförande
Margareta Forsell
Peter Höög
Eva Kodrou
Bo Andersson
Eva Li Prades
Lars Johansson

Ersättare:
Catharina Malmfors, Ulla Olsson Engström, Tommy Karlsson, Jeanette Öberg

Övriga deltagare:
Hanna Törling, församlingsherde. Ronny Gilderskär, sekreterare.
Utses att justera:
Bo Andersson
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Sammanträdesprotokoll
Församlingsråd i Sankt Mikaels församling
Huddinge pastorat

1.

Upprop

2.

Val av justerare

3.

Fastighetsfrågor
Köket på Plan 2 i Vårby gård är uppfräschat med nya skåp och en diskmaskin. Entrétaken till
kyrkan i Vårby gård måste åtgärdas p.g.a. frostsprängning.

4.

Utvecklingsplaner för Kungens kurva och Vårby gård
Planerna är på ett tidigt stadium och församlingsrådet har svårt att ha åsikter om det övergripande i
detta läge. Kungens kurva ligger på gångavstånd från Segeltorp. En bättre skyltning från Kungens
Kurva till Segeltorps kyrka är önskvärd och även bättre allmänna kommunikationer. Planer finns
på att personalen ska finnas tillgänglig i Kungens kurva även om vi inte har en egen lokal.
Vårby gård vill fortsatt vara en centrumnära kyrka.

5.

Miljöutbildning Möjlighet för alla förtroendevalda att genomgå miljöutbildning.
Kyrkorådet kommer ha en obligatorisk utbildning och AU återkommer om församlingsrådets
eventuella delaktighet.

6.

Vaccination Covid-19. Kyrkans lokal i Vårby gård, Mälarsalen, kommer att upplåtas för
vaccination av vårdpersonal vid två tillfällen i mars och april.

7.

Verksamhetsuppföljning 2020.
Arbetet med verksamhetsuppföljningen pågår. Se vidare under punkt 10.

8.

Rapport från församlingsrådet till kyrkorådet
Möjlighet finns vid varje sammanträde att skicka med valfri fråga till Benny.

9.

Rapport från kyrkorådet
På kyrkorådets presidiekonferens berättade biskop Andreas Holmberg om att vara kyrka i ett nytt
landskap och om utvecklingen för Svenska kyrkan.
Lördagskonferens med kyrkorådet och ledningsgruppen:
Planering för kyrkovalet 19/9 2021.
Extra kyrkoråd den 21/12 då det nya kyrkorådet tillträder.
Receptionen på klockargården är inte längre bemannad.

10.

Församlingsherde Hanna Törlings rapport
Presentation av vad som händer i Sankt Mikaels församling. Kyrkan (Vårby) är öppen vardagar 915, söndagar 10-13. Vi producerar digitala gudstjänster i samarbete med övriga församlingar i
pastoratet. Se gärna vår Youtubekanal: www.youtube.se, sök på ”Sankt Mikaels församling”.
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Sammanträdesprotokoll
Församlingsråd i Sankt Mikaels församling
Huddinge pastorat
Vi har startat en veckoandakt via ”Zoom”, möjlighet att vara med via dator eller telefon.
Mikaelshjälpen har varit hårt ansträngd och fått extra resurser, många hjälpsökande.
Nya stolar i Segeltorps kyrka. Svenska kyrkan i Huddinge tillsammans med bl.a. Röda Korset och
frivilliga familjehem fortsätter sitt arbete bland ensamkommande. Himmel & Pannkaka: ett nytt
koncept online på Youtube som är kopplat kopplat till några kyrkfönster med en
utställning. ”Barnens bästa Bibel” har delats ut till barnen i våra verksamheter. Flera utbildningar
för personalen pågår, på Zoom, på webben och i bokform. Elbilen är på plats. Vi målar och
renoverar i olika lokaler. En satsning för barnfamiljer i veckorna i Vårby planeras. Lägenheten i
Segeltorps kyrka fräschas upp och planeras för att användas för diakonal verksamhet och
själavårdssamtal.
11.

Övriga rapporter

12.

Delegation och delgivningar
Protokoll från kyrkorådets sammanträde 2020-11-24 och 2020-12-15 samt Kyrkofullmäktige
2020-11-10.

13.

Övriga frågor

14.

Avslutning med bön
Benny Upphagen läste från Psaltaren 25.
.

Nästa församlingsråd är den 22/3-2021
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