Protokoll fört vid extra församlingsmöte i Örtagårdskyrkan 2009-07-05
§§ 43-52
Cirka trettiofem medlemmar närvarande
Öppnande

§ 43
Ordförande Kjell Wendin förklarar församlingsmötet
öppnat.

Protokollsjusterare

§ 44
Till att jämte vice ordförande justera dagens protokoll
väljes Hans Lundberg.

Dagordningen

§ 45
Den föreslagna dagordningen godkännes med ett par
ändringar.

Mötets behöriga
utlysande

§ 46
Församlingen bejakar att mötet är behörigen utlyst.

Inköp av dator

§ 47
Kjell informerar att Pelle behöver en arbetsdator. Föreslås
anslå en ramsumma på 6 000 kr.
Beslutas anslå 6 000 kr till ny dator.

Information och
rapporter
a) Församlingens
skogslott

§ 48
a) Kjell gör en tillbakablick över frågan. I mars 2007 tog
församlingen beslut om att sälja skogslotten på Norra
Skogen. Den försäljningsgrupp som jobbat med frågan har
gett Georg Axelsson i uppdrag att söka efter köpare. En
värdering visade att skogslottens avkastningsvärde är
310 000 kr och dess exploateringsvärde 375 000 kr. Totalt
uppskattat värde 685 000 kr. Skogslottens yta är
25 000 m². Georg redovisar att han som mest hade 16
intresserade köpare. Det anbudsförfarande som inleddes i
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b) Pelles arbete

våras resulterade att tre köpare till slut fanns kvar. Den
köpare som gett högst anbud, 600 000 kr, har en stuga med
angränsande mark. Försäljningsgruppens förslag är att
skogslotten säljes för 600 000 kr. Kjell kommenterar att
han gjort jämförelser med liknande tomtaffärer. Ett vanligt
pris som kommuner ger är 10 kr per m². Enligt nu
liggande högsta anbud skulle församlingen få 23 kr per
m².
Anna-Lena Rosdahl, m.fl. ställer en fråga om
kommunens förköpsrätt. Kjell förklarar att kommunen kan
åberopa sin förköpsrätt först när affären är genomförd.
Kommunen skulle då köpa till samma pris som
köpekontraktet uppger. Per-Olof Rosdal frågar vilket
syfte köparen kan ha. Ska han sälja vidare med tanke på
kommande exploatering av området? Är det läge att sälja
nu eller kommer tomterna att öka ytterligare i värde?
Georg svarar att bebyggelse i området kommer at bli
aktuell först om 10 – 15 år. Kommunen har många
outbyggda tomter på andra håll. Pelle menar att det är
värdefullt att frågor runt försäljningen lyfts fram. Det är
synd att inte försäljningsprocessen hunnit avslutas innan
sommaren. Det är viktigt att vi respekterar det omfattande
frivilligarbete som gjorts i frågan. Per-Olof och Holger
Grönberg framhåller att vi behöver sätta oss in i vad
kommunen har på gång i området. Det gäller att vi är med
för att det ska bli så bra som möjligt. Pelle svarar att vi
behöver pengarna. Det är bra att sälja nu när vi har ett bra
pris. Georg informerar att ett av de givna anbuden var så
lågt som 250 000 kr. Kjell sammanfattar att församlingen
är tacksam för allt det arbete som Georg lagt ner i
försäljningsprocessen. Beslut i frågan tas d. 29/8. Då hålls
en församlingsafton kombinerad med församlingsmöte.
Beslutas lägga informationen till handlingarna.
b) Kjell gör en kort inledning och påminner om att
församlingen har en personalgrupp där frågor om Pelles
arbete behandlas. Nu jobbar Pelle mer hemifrån än
tidigare. Pelle tar upp två aktuella frågor: Vad är pastorns
uppgifter? När finns han på tjänsterummet? Pastorns
uppgift är inspirerad av tradition och av Skriften. Pelle
läser Ef. 4:11-12. Pastorer, herdar, lärare har uppgiften att
utrusta de heliga till tjänst. Församlingen är de kallade. I
kyrkans historia blev det så att man betalade en präst.
Frikyrkan har velat bryta detta. Att uppmuntra, utmana och
utrusta faller på Pelles lott.
1). Ordet och bönen är huvudprioritet. Det innebär inte
att han alltid predikar. Församlingen har en
predikantgrupp. Pelle är stolt över att kunna dela ansvaret
med andra.
2). Relationer. Mentorsrelationer för att stödja ledare i
2

Forts. § 48 b

församlingen. Strategiska relationer, ekumeniska
relationer, icke fungerande relationer.
3). Visionen. Någon måste hålla kursen, styra förbi skären
och hålla rätt kurs. Pelle och styrelsen gör detta
tillsammans.
Personalgruppen och Pelle har enats om dessa tre punkter.
Det är också Gud som kallat Pelle och Carin. Vad
förväntar sig Gud av Pelle? Han står på samma plan som
församlingen. Hur fungerar hans gåvor? Ledarskap,
undervisning och administration är hans gåvor. Gud
förväntar sig att han ska utveckla dessa gåvor. Pelle
uttrycker sin tacksamhet för Personalgruppen. De ser att
hans gåvor passar ihop med de tre punkterna ovan. Hans
arbetstid på 75% räcker inte till allt. Han måste säga nej
till många saker. Pelle ger också frivilliginsatser
tillsammans med Carin. Viktigt att tid och kraft räcker
även till detta. Pelle är anträffbar ibland på kontoret. Han
arbetar med predikan hemma. Koncentrationen blir bättre
då. Det går alltid att nå honom på mobilen.
Inger Blixt frågar om Pelle inte kan ha en fast telefon.
Mobilsamtal kan bli dyrt. Pelle svarar att det går att ringa
upp och be mig ringa tillbaka. Roland Magnusson
påpekar att en vidarekoppling till Pelles mobil kan ske från
församlingens fasta telefon. Sandra Pärlsjö undrar om
inte sju veckors semester är ovanligt långt. Rebecca Blixt
frågar vad som händer vid behov av akut själavård. Pelle
svarar att hans semester är sex veckor. Sedan har han en
veckas förtroendearbetstid. När det gäller själavård tar han
ibland med sig någon av församlingens själavårdare vid
hembesök.
Kjell, församlingens ordförande och samordnare i
Personalgruppen, blir märkbart rörd och uttrycker sitt
hjärtas övertygelse att Pelle är den ledare som
församlingen fått utav Gud. Kjell har ofta haft anledning
att vara tacksam över Pelles arbete.
Beslutas lägga informationen till handlingarna.
c) Kjell läser ur ett inkommet brev. Svenska
Missionskyrkan tackar församlingen för samarbete och
stöd i missionsuppdraget.

c) Svenska
Missionskyrkan
Elsanders
missionärsunderhåll

d) Per-Olof Rosdal informerar att ett brev från EFK
inkommit med förfrågan om församlingen vill höja
d) underhållet till familjen Elsander. Det fattas 20 000 kr till
fullt underhåll. Kjell menar att ett sätt är att vänta till årets
slut för att se om det blivit överskott på missionsbudgeten.
Just nu ligger vi under årets budget. Kerstin Joelsson
föreslår att Missionsgruppen kan behandla frågan. Pelle
menar att ett långsiktigt åtagande är viktigt.
Beslutas skicka frågan för behandling i Missionsgruppen.

3

Församlingens sociala
engagemang

d) Beslut om köket

Förfråga från Kultur
och Fritid

§ 49
Kjell gör en tillbakablick i frågan. I förra
församlingsmötet talade vi om en förfrågan till
församlingen från kommunen om att hjälpa till i ett
närbeläget stödcentrum. Det finns en önskan i
församlingen att tala mer om detta ämne. Rebecca Blixt
berättar att en hjälpsökande person kom in i ÖK när
ungdomarna hade en samling. Hon var hemlös och sökte
natthärbärge. Ungdomarna visste inte hur de skulle hantera
den uppkomna situationen. Rebecca frågar vad vi skulle ha
gjort och vad vi ska göra i framtiden om samma sak
upprepas. Kjell svarar att ungdomarna gjorde rätt . De
visade medkänsla och ringde sedan till olika personer i
församlingen. Vi behöver ändå tala om hur vi ska hantera
sådana situationer. Det ställer krav på oss. Hur vi bemöter
personer, Det ställer även krav på ekonomiska åtaganden.
Pelle har nyligen fått en begäran om hjälp till hyran. Vi
måste ha en policy. Kanske kan vi även tala med
kyrkoherde Mikael Hirsch eller någon annan i Svenska
Kyrkan. De har erfarenhet. Erik Gustafsson påminner om
att detta alltid har funnits med i både kyrka och frikyrka.
Grundregeln är att man alltid måste hänvisa till
socialtjänsten. Annars riskerar vi att få många som
kommer och ber om ekonomisk hjälp. Inger Blixt
uttrycker att det kan komma människor som mest vill
förstöra. Ungdomarna måste få känna sig trygga när de
samlas i kyrkan.
Beslutas att Diakonigruppen får behandla frågan och
inbjuda till samtal i en öppen samling. Ungdomarna är
välkomna att ringa till Pelle, Hans, Bengt, Per-Olof
Rosdal, Kjell eller Britt om behov uppstår.
§ 50
Kjell rapporterar att en förfrågan inkommit till
församlingen från Kultur och Fritid. En muslimsk förening
vill hyra eller köpa Örtagårdskyrkans församlingsgård (f.d.
Baptistkyrkan). Hans Lundberg påpekar att många olika
föreningar letar efter lokaler. Denna förfrågan kommer
inte direkt från den muslimska föreningen. Det är
kommunen som frågar. Kjell har sagt att lokalen är till
försäljning längre fram och att de kan återkomma senare

§ 51
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Gösta Berg visar en skiss som han gjort över det nya
köket i ÖK. Det är svårt att föreställa sig hur det kommer
att se ut bara utifrån en planritning. På skissen syns olika
detaljer som behöver inköpas. Köksgruppen vill ha mandat
att göra inköp till det nya köket. Centralservice har bra
priser. Kjell svarar att i en öppen samling med
Köksgruppen kan beslut om inköp tas. Erik Gustafsson
menar att Köksgruppen verkar vara överens. Beslut kan tas
nu. Så får Gösta mandat att tillsammans med Köksgruppen
göra inköp. Georg Axelsson föreslår att prisjämförelser
görs med t.ex. Lund AB. Gösta svarar att Lund AB
kanske inte vill åta sig så små saker. Centralservice är
mycket förhandlingsbara. Kjell menar att formellt är det
byggruppen (=projektgruppen) med Olle som tar besluten
om inköp. Kjell sammanfattar att församlingsmötet är
positivt till skissen över köket med de detaljer som
behöver inköpas.
Beslutas:
köksgruppen får uppdraget att göra inköpen till det nya
köket.

Övriga frågor
Bilaga 1

§ 52
Kjell förklarar församlingsmötet avslutat.

Avslutning

Vid protokollet:

Lars-Eric Nilsson, sekreterare
Justeras

Kjell Wendin, ordförande

Hans Lundberg, justerare

Bilaga 1 Köksskisser
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