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§ 40
Föregående mötes protokoll
Morgan Lindskog vill förtydliga att hans påpekande i förra protokollet
gällde att belysningen utanför kyrkan nu är bra och inte tvärt om.
BESLUT
-

Församlingsrådet noterar informationen och lägger föregående
mötes protokoll till handlingarna.

§ 41
Församlingsinstruktionen
Kyrkoråd/
Kyrkofullmäktige

Synpunkter framfördes enligt följande under respektive rubrik:
Omvärldsbeskrivning
- procentsatser anges med hela tal vilket blir väl svepande, 1 eller
2 procent kan betyda en dubblering/halvering.
Undervisning
- det talas om mötesplatser, samtalsgrupper med målsättning att
möta andlig längtan, föra dialog och ta vara på människors
erfarenheter, även med annan tro. Det talas inte uttryckligen om
verklig undervisning för vuxna människor om vår kristna tro. Vi
upplever att sådan undervisning efterfrågas i församlingen. Ett
visst mått kan finnas i predikan men efterfrågas också vid annat
tillfälle. Med den skrivning som nu ligger finns inte incitament
ens för det vi förut haft, som bibelskolan ”Prica” och ”Sykars
brunn”, Alphakurser m m. Utifrån denna längtan är det också
tillsatt en arbetsgrupp för att på ekumenisk bas arbeta för en
bibelundervisning. Dock är det känt att denna nu endast har
medarbetare från frikyrkorna. Var är svenska kyrkan i gruppen?
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forts § 41
Verksamhetsuppföljningen för Uddevalla församling, se nästa paragraf,
(sid 5 i uppföljningen) visar på att det föregående år också var skralt ställt
med undervisningstillfällen för vuxna. Vi efterfrågar en tydlighet i
Församlingsinstruktionen om att församlingen/pastoratet vill satsa på
även undervisning för vuxna.
-

uttrycket i 4:e stycket ”I Uddevalla pastorat har barnen en
teologisk särställning ….”. Vad menas med uttrycket? Särskild
teologi i Uddevalla eller kan skrivas om för att bli tydligare med
vad som avses?

Tre prioriterade områden, sid 4
- inga synpunkter mot prioriteringarna i A, B och C.
- användningen av uttrycket ”det Heliga” eller Det Heliga” på flera
ställen, se sid 4-5. På ett ställe även uttrycket ”…Gud och Det
Heliga…”.
Vad menas med uttrycket i detta sammanhang? Vår Fader?
Treenigheten? Något heligt vid sidan av vår
Fader/Herre/treenigheten? Vad är avsikten med uttrycket?
Pastoratets samordnande uppgift
- vad blir motsatsen till ”… att arbeta än mer
pastoratsövergripande”, sid 5? En ”egen präst”? Genom
ambitionen att arbeta mer pastoratsövergripande kommer
omsorgen i kläm. Det är viktigt att se till den lilla människan.
Närheten till egen kyrka och församling är viktig för såväl
församlingsbo som anställd/ledare. Det finns en spänning mellan
dessa sätt att arbeta som vi inte kan blunda för. Vi måste arbeta
åt båda hållen.
BESLUT
-

I

I

I

Församlingsrådets synpunkter vidarebefordras till
kyrkorådet/kyrkofullmäktige inför den fortsatta behandlingen och
beslut om instruktionen.
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§ 42
Verksamhetsuppföljning 2019 Uddevalla församling
Kyrkorådet

Martin Åberg går igenom uppföljningen och rådet samtalar kring vissa
delar såsom
-

vikten av barnsamlingen under högmässan och bristen på ledare
vikten av att leda unga in i gudstjänstlivet och då vikten av unga
ledare som står närmare barnen och ungdomarna, närvarande i
församling och gudstjänst.

Lillemor Fridlund vill tacka personalen för ett väl genomfört arbetsår
trots det problem som funnits genom inte tillsatta tjänster och
svårigheter att rekrytera.
BESLUT
-

Församlingsrådets synpunkter vidarebefordras till kyrkorådet
inför den fortsatta behandlingen av verksamhetsuppföljningen.

§ 43
Porträttmedaljong
Fortsättning av § 28 från föregående möte.
Anders Brattgård redogör för historik kring Anton Niklas Sundberg, hans
verk inom kyrka som biskop och ärkebiskop samt något om hans syn i
några teologiska frågor och hans långa tid inom riksdag och regering.
Enligt kontakter med Riksantikvarien och Länsstyrelsen så kräver en
uppsättning av medaljongen i kyrkan Länsstyrelsens tillstånd. Före
ansökan bör samråd ske med antikvarie Ulla Karlström på Bohusläns
museum.
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forts § 43
Gustavsbergsstiftelsen, genom Gunnar Klasson, har förklarat sig glada
över att få ta emot medaljongen för det fall Uddevalla församling avstår
från den.
BESLUT
-

Beslut om vi ska ta motta gåvan av medaljongen eller låta den gå
vidare får anstå till kommande möte då församlingschefen kan
delta.
Kontakt tas före det med Ulla Karlström för samråd vid besök i
kyrkan – Anders Brattgård och församlingschefen.

§ 44
Predikostolskläde
Det gamla klädet måste lagas antikvariskt.
Idag används ett lila kalkkläde som dåligt passar på platsen.
BESLUT
-

I

I

I

I Bleketkyrkan ska finnas ett kläde som kan passa och användas i
avvaktan på eget. Lokalerna där bör genomletas igen.
Församlingsrådet beslutar att ett nytt predikostolskläde bör
inköpas.
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§ 45
Information från Café Strömmen
Föreligger ingen information mer än att caféet är öppet som planerat.

§ 46
Mottagning av kyrkvärd
Meddelas att Fredrik Höijer mottas som kyrkvärd i samband med
högmässan den 22 mars 2020. Lillemor Fridlund välkomnar.

§ 47
Rapport Agape
Morgan Lindskog meddelar att den planerade resan till Uganda blev
inställd så sent som igår. Resan är ombokad till i maj.
Inget övrigt att rapportera.

§ 48
Rapport Saronhuset
Kjell Nordengård meddelar att verksamheten rullar på. Styrelsemöte ska
hållas den 23 mars 2020. Ny ordförande är på gång då Magnus Jacobsson
inte känner sig hinna detta vid sidan om riksdagsarbetet.
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§ 49
Rapport Internationella rådet
Margareta Hedman informerar om att Fastekampanjen pågår som bäst
just nu. Hon informerar också, och vill gärna att vi sprider, att den som
har gamla utgångna sedlar kan lämna dessa för förmedling till Rädda
barnen. Rädda barnen kan nämligen fortfarande lämna in sådana till
Riksbanken. Så kommer sedlarna till nytta.

§ 50
Personalärenden
Tjänsten som pedagog/eventansvarig är tillsatt.
Inget ytterligare att rapportera.

§ 51
Aktuellt i församlingen
Inget särskilt att rapportera.

§ 52
Ordförandens information
Inga protokoll från kyrkoråd, fullmäktige eller övrigt finns att redovisa.
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§ 53
Övrigt
Helena Andersson: Hon har en tanke kring om det skulle vara möjligt för
Noras hus att överta den gamla affärslokalen/Fairtradebutiken vid
Saronhuset att också användas för översnattning och då särskilt för
kvinnor.
BESLUT
-

Uppdra åt Kjell Nordengård att ta med frågan till styrelsen.

Helena Andersson: Har funderingar kring fridshälsningen i samband med
mässan. I dessa influensatider vill inte alla ta i hand. Någon kan känna sig
tvingad att sträcka fram handen fast man egentligen inte vill?. Hur gör
man?
Efter samtal i frågan lämnar rådet ämnet. Det får vara upp till var och en
att agera utifrån det man känner sig bekväm med.
Margareta Hedman: Väcker frågan om hur vi ska agera när personer
frivilligt anmäler sig och vill ha en uppgift t ex som kyrkvärd.
BESLUT
-

I

I

I

Församlingsrådet beslutar att vi ska följa den rutin vi tidigare haft
och som innebär att vi tar namn och kontaktuppgifter och
förmedlar dessa till församlingschefen som får ta fortsatta
kontakter.
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