PROTOKOLL
FÖRSAMLINGSRÅDET
I GIDEONSBERGS FÖRSAMLING

Sammanträdesdatum

§§ 14 - 25

2019-03-21

Plats och tid

Gideonsbergskyrkan, Birgitta salen kl. 18:00

Närvarande ledamöter

Ordförande Håkan Jansson, Charlotte Unander-Scharin, LarsOlov Strömberg, Jenny Samuelsson, Anna Peterle, Bengt
Lundin.

Närvarande ersättare

Karin Engström.

Övriga ledamöter och
deltagare

Kaplan Karin Degréus.
Diakon Pernilla Linered.

Inledning

§ 14

Håkan Jansson hälsade välkommen.
Karin Degréus höll en kort andakt om Marie bebådelse
och Maria som förebild.

Upprop

§ 15

Upprop förrättades.

Justerare

§ 16

Lars-Olov Strömberg valdes till justerare.

Fastställande av
föredragningslista

§ 17

Församlingsrådet beslutade att fastställa
föredragningslistan.

Föregående
protokoll

§ 18

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Inkomna
meddelanden och
skrivelser

§ 19

Kollektvädjan från Kyrkans gemensamma internationella
arbete till förmån för sydöstra Afrika.
Västerås stifts nyhetsbrev nr. 2 – 5.

Ordf.

Sekr.

Just.

Inbjudan till pilgrimsdag, lördagen den 4:e maj på
Finnåker. Anmälan senast den 15:e april.
Församlingarnas representantskap träffas på Stiftsgården
i Rättvik den 5 - 6 april.
Kyrkvärdsträff den 6:e april för Västerås
pastorat/kontrakt, Kyrkbacksgården.
Äldre läger 24 - 27 juni på Finnåkers kursgård.

Kaplan och
Ordförande
informerar

§ 20

Kaplan Karin Degréus meddelade att eftersom
områdeschef Stefan Dalevi slutar sin tjänst som PO-chef
för område Norr, så inträder hon som vikarie från och
den första april till och med den 18:e augusti 2019.
Därefter vikarierar Susanne Senter till mars månad 2020.
Karin Degréus kvarstår som kaplan.
Håkan Jansson informerade om att inget nytt har
inkommit om silverkannans lock som är skadat.
Kyrkvärdsschemat är klart för våren. Nästa
kyrkvärdsträff sker den 17 juni.
Det har inkommit önskemål om att Jesusikonen, som
finns i sakristian, åter skall placeras i kyrkorummet.
Efter en tacksägelse ville en person ta med sig både
ljuset och ljusstaken. Det tilläts vilket har fått till följd att
en Skultuna mässingsljusstake saknas.
Beslut:
Församlingsrådet enades om att anhöriga i framtiden kan
ta med sig ljuset utan ljusstaken.

Diakoni

§ 21

Diakon Pernilla Linered berättade om sitt arbete som
diakon i församlingen. Arbetet går ut på att förebygga
ensamhet och social utsatthet. Diakonens uppgift är att
stå upp för den enskilda individen, något som är varje
döpt människas uppgift.

Ordf.

Sekr.

Just.

Diakonen ska finnas där för unga och gamla, hemlösa
och behövande.
Visionen för pastoratets diakoner är ett diakonalt
centrum där man kan träffas, stötta varandra och dit man
kan hänvisa kontaktsökande om man inte kan ta emot
vederbörande i den egna församlingen.
En diakonistrateg som leder och håller i ihop arbetet i
hela Västerås, är också ett önskemål.
Arbetet i Gideonsbergs församling handlar om att
kartlägga hjälpsökande personer för att komma fram till
vad var och en behöver.
Pernilla Linered har även fasta aktiviteter i församlingen.
Dessa består till stor del av samtal men även av ett
planerat läger för äldre tillsammans med Önsta
församling på Finnåker, arbetet på Hovdestalund under
Allhelgonahelgen, Cityfestivalen samt sorgegrupper för
både barn och unga samt äldre.

Rapporter

§ 22

Bengt Lundin rapporterade från årsmötet med
Ekumeniska rådet.
Ämnen som behandlades var bland annat klimatfasta och
konvertitfrågan, som omfattar asylsökande som
konverterar till kristendom. Frågeställningen är om det
beror på äkta omvändelse eller på en önskan att få stanna
i Sverige och hur man bedömer detta.
Man tog också upp Rådgivningsbyrån för asylsökande
och följeslagarverksamhet i konflikten mellan Israel och
Palestina.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar tog vid.
Rådet byter nu namn till Sveriges kristna råd i Västerås.

Övriga frågor

§ 23

Inga övriga frågor fanns.

Nästa möte

§ 24

Den 2 maj 2019 klockan 18.00 i Gideonsbergskyrkans
biliotek.

Ordf.

Sekr.

Just.

Avslutning

§ 25

Ordföranden tackade samtliga närvarande för ett
intressant och givande möte, som avslutades med
välsignelsen

Underskrifter:

Sekreterare ____________________________________
Charlotte Unander-Scharin

Ordförande _____________________________________
Håkan Jansson

Justerare ________________________________________________
Lars-Olov Strömberg

Ordf.

Sekr.

Just.

