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 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§ 93-107 

I GIDEONSBERGS FÖRSAMLING     2018-12-10 
  
 

 

Plats och tid 

 

Gideonsbergskyrkan, Birgittasalen kl. 18:00 

 

Närvarande ledamöter Ordförande Håkan Jansson, Bengt Lundin, Charlotte 

Unander- Scharin, Lars-Olof Strömberg, Jenny Samuelsson, 

Klaas Vleugels (för Anna Peterle) 

Närvarande ersättare Karin Engström. 

Övriga ledamöter Samordnare Lars Rasmussen. 

 

Inledning § 93 Ordförande Håkan Jansson framhöll att sammanträdet i 

oktober blev inställt och hälsade välkommen. Speciellt 

hälsades Karin Engström välkommen, som nya ersättare i 

församlingsrådet. 

Hon inledde mötet i med att läsa dagens bön, tredje 

söndagen i advent. 

 

Upprop § 94 Upprop förrättades. 

 

Val av justerare   § 95 Bengt Lundin valdes till justerare. 

 

Fastställande av 

föredragslista 

§ 96 Församlingsrådet beslutade att fastställa föredragningslistan. 

 

 

Föregående protokoll § 97 Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

Meddelanden och 

inkomna skrivelser 

§ 98 Håkan Jansson informerade om Västerås stifts nyhetsbrev:  

Nr.19 - Årets Lydiapristagare utsedd. Nr: 20 – Enklare att 

hålla koll på statistiken. Nyhetsbrev från Stiftsgården 

Rättvik, december 2018. 

Skrivelserna lades till handlingarna. 
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Information från 

kaplan och ordförande 

§ 99 Samordnare Lars Rasmussen informerade i Kaplan Karin 

Degréus frånvaro.  

Gudstjänstordning och församlingskollekterna finns på 

förslag. 

Lars Rasmussen berättade om ett besök i S:ta Clara Kyrka i 

Stockholm. 

Håkan Jansson har varit på församlingarnas 

representantskap på Stiftsgården i Rättvik 27 - 28 oktober.  

Tre elever och deltagare i toleransprojektet från Borlänge 

var på plats och informerade om arbetet mot rasism och 

intolerans.  

Stiftsgården söker en ny Föreståndare och en Gårds- och 

ungdomspräst.  

Vistelsefonden är en möjlighet för församlingsmedlemmar 

att få åka på semester till Rättvik. Fonden betalar en 

tredjedel, församlingen en tredjedel och den sökande en 

tredjedel.  

 

 

Fastställande av 

Gudstjänstplan 

 

Gideonsbergs 

församlingskollekter 

2019 

 

§100 

 

 

§101  

Föreslagen Gudstjänstordning godkändes för våren 2019. 

 

Församlingsrådet beslutade att fastställa enligt föreslagna 

ändamål, med tillägg för Den Gode Herdens Skola, 

församlingskollekter för 2019. (Se Bilaga). 

Fest för frivilliga 

 

                                   

§102 Festen äger rum den 13 februari klockan 18.00 ”Alla 

hjärtans afton”  

Stråkensemblen Kamus övar som en del av underhållningen.  

Lars Rasmussen påbörjar arbetet med inbjudningar. 

 

Sammanträdesdagar 

våren 2019 

§103 24 januari, 21 mars, 2 maj samt 13 juni.  

 

Rapporter §104 Lars Rasmussen informerade om att 

lokalförsörjningsprogrammet pågår men det påverkar inte 

Gideonsbergs församling. 

Sista delen av dräneringsarbetet har avslutats. 

Skärmen i foajén ska permanentas och fästas i taket.  

Ett förslag till återvinningsstation har skickats till 

länsstyrelsen.  
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Två parkeringsrutor tas i anspråk men lösningen frigör 

samtidigt tre andra parkeringsrutor. 

Höstverksamheten startar den nionde september nästa år. 

Den sjätte oktober 2019 blir det Dopfest. 

2018 års Dopfest blev mycket uppskattad med många 

deltagare. 

Inför årets jul har Emausskolan önskat att använda 

Gideonsbergskyrkan för elevernas skolavslutning. 

Bengt Lundin meddelade att Världsböndagen inträffar den 

första mars 2019. Det blir ekumenisk bön två gånger i 

månaden fram till sommaren. 

 

Övriga frågor §105 Jenny Samuelsson informerade om en inspirationsdag om 

församlingens internationella arbete. Det blir i 

Viksängskyrkan den 2 februari 2019.  

Sista anmälningsdag är den 25 januari. 

Lars Rasmussen meddelade att budgeten för 2018 följs 

enligt intentionerna.  

 

Nästa sammanträde §106 Torsdagen den 24 januari 2019 klockan 18.00 i 

Gideonsbergskyrkan. 

 

Avslutning §107 Ordföranden tackade samtliga närvarande för ett intressant 

och givande möte, som avslutades med välsignelsen 

 

Underskrifter:  

 

 

Sekreterare _____________________________________________________ 

                                Charlotte Unander-Scharin 

 

 

 

 

Ordförande                  ______________________________________________________                                                                                                                    

                                    Håkan Jansson 
 

  _               ______   

Justerare                      ______________________________________________ 

              Bengt Lundin  

 


