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 PROTOKOLL    § 208 - 221   

I VÄSTERÅS LUNDBY FÖRSAMLING       20191009  
 

 

Plats och tid Mikaelikyrkan, 18.30 – 21.00 
Närvarande ledamöter Lena Bolton, Barbro Magnusson, Tellervo Saukko, Pernilla Söder. Anli 

Magnusson, Anna - Brita Lundahl, Andreas Akterhag, Helena 
Arfvidsson 
Tjänstgörande ersättare: Christina Grip, Teddy Chivi, Aino Ylinampa, 
Männikkö, 

  
Närvarande ersättare Nellie Winterström,     
Anmälda förhinder Maria Jäder Tietäväinen, Bengt Gustavsson, Lars Wretlund, Maria 

Ojalainen, 

 
§ 208 
INLEDNING 
Ordförande hälsade alla välkomna till dagens sammanträde.  
 
§ 209 
UPPROP 
Upprop förrättades. 
 
§ 210  
JUSTERING 
Anna-Brita Lundahl utsågs att justera dagens protokoll. 
 
§ 211 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 
Den framlagda föredragningslistan godkändes.  
 
§ 212 
FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL 
Protokollet godkändes efter en del kommentarer och lades till handlingarna.  
 
§ 213 
KAPLANEN HAR ORDET 
Pernilla delade ut gudstjänstprogrammet för våren -20, 12 jan.-14 juni. Hon uppmanade alla att 
läsa igenom för att upptäcka fel- Den som gör det ska höra av sig. 
Vi måste redan nu komma in med förslag på programpunkter för hösten -20. Kyrkvärds och 
gudstjänstvärdar kommer att inbjudas till träff, v.43, 23 okt. 
Bäckbykyrkan kommer att ha egen utbildning för sina kyrkvärdar och gudstjänstvärdar. 
Mjusikhjälpen kommer att gå av stapeln i Västerås under v.50. Svenska kyrkan kommer att 
deltaga. 
 
§ 214 
INKOMNA SKRIVELSER 
Inga skrivelser har inkommit. 
 
§ 215        
SAMARBETSRÅDET 
Ingen av samarbetsrådets representanter var närvarande så mer info. Kommer på nästa möte. 
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§ 216 
RAPPORTER 
Lena Bolton rapporterade om den välbesöktagudstjänsten där vår PO-chef, Lisa Fröberg, 
hälsades välkommen. 
En diskussion fördes om diakoni inom den finska delen. Uppdrogs år Pernilla Söder att prata 
med PO-chefen och informera om vad som sagts. 
Anna-Brita informerade om träffpunktsprogrammet på Skälby Gård som kommer under hösten. 
 
§217 
FÖRSAMLINGENS GUDSTJÄNSTLIV 
Uppdrogs åt Pernilla Söder att göra en personalförteckning till församlingsrådet. 
Diskussion följde om uthyrning till profana grupper. 
 
§218 
VOLONTÄRSARBETE 
Teddy berättade om sitt arbete med språkgruppen. Den har idag 14 deltagare. 
Teddy vädjade om lite ekonomisk hjälp till dessa. En del lever under mycket knappa 
förhållanden. 
 
§ 219 
ÖVRIGA FRÅGOR 
Från Lundby kyrka informerades om alla goda dopmedverkande från oss. Det är mycket positivt 
att vi har många som kan ställa upp. 
 
§ 220 
KOMMANDE MÖTEN 
Nästa möte äger rum den 6 novt. kl. 18.30 i Mikaelikyrkan. Församlingsrådet kommer då att 
fotograferas. 
 
§ 221  
AVSLUTNING 
Ordförande avslutade mötet ochPernilla Söder ledde oss i bön.. 
 
 
 
 
Underskrifter        Sekreterare       _______________________ 
  Barbro Magnusson 
 
                                             
  
 Ordförande  _______________________ 
  Lena Bolton 
                               
                                            
                                                    
  Justerare _______________________ 
  Anna-Brita Lundahl 
   
 


