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 PROTOKOLL 
FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§ 29 - 39 

I GIDEONSBERGS FÖRSAMLING     2018-02-22 
  
 

 

Plats och tid 

 

Gideonsbergskyrkan, Biblioteket kl. 18:00 

 

Närvarande ledamöter Ordförande Håkan Jansson, Bengt Lundin, Charlotte Unander 

Scharin, Jenny Samuelsson, Henrietta Klyvert (för Lars-Olof 

Strömberg), Klaas Vleugels (för Anna Peterle) 

Närvarande ersättare  

Övriga närvarande Kaplan Karin Degréus  

Samordnare Lars Rasmussen 

 

Inledning § 29 Nytt datum: Sammanträdet hade flyttats från den 15 februari 

till den 22 februari. Håkan Jansson hälsade välkommen. 

Kaplan Karin Degreús inledde med en betraktelse över Jesu 

vistelse i öknen och psalm 532 (”Jag kom inte hit för att jag 

tror”). 

 

Upprop § 30 Upprop förrättades. 

Val av justerare   § 31 Jenny Samuelsson valdes till justerare. 

 

Fastställande av 

föredragslista 

§ 32 Församlingsrådet beslutade att fastställa föredragningslistan. 

. 

 

Meddelanden och inkomna 

skrivelser 

§ 33 Håkan Jansson redogjorde för inkomna meddelanden och 

skrivelser.  

Västerås stifts nyhetsbrev # 2, 3 och 4, 2018. 

Behandlar Fastekampanjen 2018. 

Ett tar upp ekonomiskt stöd till församlingar som anställer      

unga sommarjobbare 2018. Anställningen gäller enbart 

sysselsättning att vara tillgänglig i kyrkan som värdskap och 

liknande. 

Nyhetsbrev från Stiftsgården Rättvik, Februari 2018. 

Inbjudan till Årsmöte 7 mars 2018 – Ekumeniska Rådet i  

Västerås. 
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Information från kaplan § 34 Kaplan informerade om att arbetet med att hitta en ersättare 

för prästen Stina Pejmo Lundin är i stort sett är klart. Endast 

detaljer återstår. Ersättare beräknas kunna tillträda tjänsten 

till sommaren. 

 

Information från 

ordförande 

§ 35 Håkan Jansson informerade om konservering av kyrksilvret, 

upparbetad kostnad 27 125 kronor.  

Fotografering av ledamöterna i församlingsrådet sker den 15 

mars klockan 19.00 i kyrkorummet.  

Jenny Samuelsson förslog att fotografiet av församlingsrådets 

ledamöter sätts upp i vapenhuset.  

Lars Rasmussen informerade att det finns planer på detta. 

 

Håkan Jansson meddelade att protokollen fortsättningsvis ska 

publiceras på nätet innan de har justerats. 

 

 

Församlingsinstruktionen § 36 Karin Degréus resonerade kring framtiden i församlingen. 

Det byggs mycket i församlingens område. Hur möter vi nya 

medlemmar? 

Närvarande ledamöter fick komma med förslag till en ny 

församlingsinstruktion eller komplettering av den befintliga. 

Förslag om mer aktivitet på nätet framkom. 

Nyinflyttade ska bjudas in och få information om vilka 

verksamheter som anordnas i kyrkans regi. Inbjudan kan 

eventuellt ske via utskick. 

En variant av söndagsskola skulle kunna vara aktuell för att 

tala med barn om kristen tro och läsa i Barnens bibel. 

Det är viktigt att ta reda på hur åldersfördelningen ser ut 

numera i församlingen utan att för den skull glömma äldre 

och daglediga som kan ha ett behov av kyrkans aktiviteter 

men som också kan tas i anspråk i egenskap av volontärer. 

Ett ständigt uppdrag är att försöka att nå barn och unga i 

församlingen. 

Samtidigt måste alla berörda ta hänsyn till vilka resurser som 

finns i församlingen när man planerar verksamheter. 

Idéer och förslag samlas i ett dokument som presenteras på 

medarbetarmötet den 15 mars 2018. Ett slutgiltigt förslag 

skickas till PO-chefen Stefan Dalevi senaste den 15 april 

2018. 
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Övriga frågor § 37 Frivilligfesten. 

Datum för festen ändrades till torsdagen den 31 maj klockan 

17.30. Mat och underhållning ska ingå. En planeringsgrupp 

ska bildas för att ta hand om förberedelserna.  

Lars Rasmussen planerar för inbjudningarna. 

 

Nästa sammanträde § 38 Den 15 mars 2018 klockan 17.30. 

 

 

Avslutning § 39 Ordföranden tackade samtliga närvarande för ett intressant 

och givande möte, som avslutades med välsignelsen. 

 

 

 

 

 

Underskrifter:  

 

 

  

                                                   Sekreterare ______________________________________ 

         Charlotte Unander-Scharin 

  

 

 

                                                    Ordförande _______________________________________ 

        Håkan Jansson 

  

 

   

 Justerare ________________________________ 

        Jenny Samuelsson 


