Protokoll fört vid församlingsmöte i Örtagårdskyrkans församlingsgård 2009-08-29
§§ 53-63
Cirka sextio medlemmar närvarande
Öppnande

§ 53
Kjell Wendin förklarar församlingsmötet öppnat.

Protokollsjusterare

§ 54
Till att jämte vice ordförande justera dagens protokoll
väljes Örjan Libert.

Mötets behöriga
utlysande

§ 55
Församlingen bejakar att mötet är behörigen utlyst.

Dagordningen

§ 56
Den föreslagna dagordningen godkännes.

Information och
rapporter
a) Ekonomi

§ 57
a) Roland Magnusson meddelar att under perioden junijuli insamlades 20 000 kr mindre till församlingskassan
jämfört med årets budget. Till mission samlades 15 000 kr
mindre än budget in. Däremot gick årets sommarkollo plus
med 15 000 kr. Britt Lundberg informerar att
stapeldiagram över insamlingarna i församlingen anslås på
anslagstavlan i Örtagårdskyrkans församlingsgård. Pelle
delar ut blommor uttrycker ett varmt tack till ledarna för
sommarkollot och meddelar att de som gåva får äta på en
matservering tillsammans.

b) Pelles första år

b) Pelle Rosdahl ger några glimtar från sitt första år som
pastor i församlingen. Det ligger i livets natur att man
upplever saker under resans gång. Det viktigaste för Pelle
är om de drömmar som han hade från början fortfarande
lever. Han har lärt sig mycket och känner sig uppmuntrad
av medlemmarna i styrelsen. I Pelles drömmar ligger hur
vi gör saker. Hans drömmar får näring av medlemmar som
jobbar helhjärtat trots att alla beslut inte alltid går som man
själv vill. Hur sommarkollot genomfördes är ett fint
exempel på församlingens kultur. Vad är det bästa med
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Forts. § 57b
pastorsjobbet? Inte bara predikan. Det finns ett högre
värde i att se människor förvandlade. Att få se människor
växa i kallelsen. Då får Pelles egen kallelse en skjuts
framåt. Pelle är överraskad att så många bryr sig utan
vinstintresse. Herren bryr sig också. Fokus i höstens NFUprojekt kommer att ligga på Andliga frågor. Olika
mötesplatser och livserfarenheter med Jesus kommer att
tas upp. Under några söndagar vill vi lyfta fram vad Gud
gjort i församlingsmedlemmars liv.
c) Byggruppen

c) Olle Hjelm rapporterar att projekteringen av köket är på
gång. Clarus Arkitekter har anlitats för att göra ritningar åt
Bygg och Installation. Nästa vecka kommer projekteringen
att vara klar. Sedan kan ombyggnaden påbörjas.
Källarlokalerna i ÖK har gåtts igenom. CV rör har
engagerats så att uppvärmning kan ske i vinter.
Frivilligarbetare från församlingen kan jobba i källaren.
Det finns fem rum som behöver putsas, lagas och målas så
att de blir uppsnyggade. Fönster kan också ses över. Olles
tanke är att man tar sig an ett av områdena i källaren tills
det är klart. Olle själv kommer att ansvara för ett av
rummen. Anmälan kan ske till Pelle eller Olle.

d) Städ- och fikagrupperna d) Lotta Hjelm informerar att en bilaga om städ- och
fikagrupperna finns i det nya församlingsbladet. En träff
kommer att hållas d. 16/9 i ÖK. Det är bra om en
representant från varje städ- och fikagrupp deltar.
Gemensam genomgång av städmaterial och
arbetsuppgifter kommer då att ske. Lotta påpekar att
ansvaret för att städa, diska, plocka undan och göra rent
efter sig inte bara ligger på städ- och fikagrupperna utan på
alla i församlingen.
Försäljning av
skogslotten

Forts § 58

§
58
I ett extra församlingsmöte d. 5/7 informerades
församlingen om försäljningsprocessen av skogslotten på
Norra Skogen med nr 1:132. Köpare är Carina och Per
Pettersson. Köpeskillingen är 600 000kr. På begäran läser
Kjell ur protokollet där frågan behandlades. Eftersom
frågan har ett stort ekonomiskt värde krävs 2/3 majoritet.
David Roberthson frågar vad kommunen har för planer i
området. Christina Gustafsson svarar att efterfrågan inte
är så stor. Kommunen har långsiktiga planer och det är
svårt att veta hur man tänker. Kjell kommenterar från ett
samtal med kommunen i ett tidigare läge av säljprocessen.
Kjell frågar om församlingen är redo att gå till beslut i
frågan.
Församlingsmötets beslut: Skogslotten med nr 1:132
säljes till Carina Pettersson 470627-6948 och Per
Pettersson 461026-6951 med adress Loviseberg 732 95
Arboga för 600 000 kr.
På
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Deltagande i Forum
Inter Act

frågan om beslutet är enhälligt svarar församlingen ja.
Beslutas att denna paragraf omedelbart förklaras justerad
samt att församlingens ordförande Kjell Wendin och vice
ordförande Britt Lundberg undertecknar köpekontraktet.

Fråga om tavellotteri

§
59
Samtal
om ansökningar till Forum Inter Act för missionsfrågor.
Beslutas välja Karl-Erik Roberthson och Lars-Eric
Nilsson.

Byte av gudstjänstlokal

§ 60
Kjell ger en kortare bakgrund till frågan. Gösta Berg
förklarar att denna idé ska kunna ge 20 000 kr till
byggnadskassan. Frivilliga lottförsäljare behövs. Lottpriset
är 20 kr. Gösta skänker vinster i form av målningar till ett
värde av 10 000 kr. Lotterikontrollant behövs .Beslutas
ordna med ett lotteri enligt Göstas förslag. Kjell
kommenterar att det blir styrelsens sak att ordna de
praktiska arrangemangen runt lotteriet.

Forts § 61

§ 61
Förslag från styrelsen att flytta gudstjänsterna från 6/9 till
Örtagårdskyrkans församlingsgård. Kjell begär synpunkter
från mötet. Samtalet inleds med en applåd till Gösta Berg
och Arne Carlsson för den nya namnskylten på lokalens
fasad. Erik Gustafsson frågar om gudstjänsterna kommer
att hållas i kyrksalen. Kjell svarar jakande. Arne Carlsson
tycker att vi inte ska flytta gudstjänsterna från ÖK. Han
planerar för en konsert i ÖK senare i höst. Hans
Lundberg poängterar att ÖK inte kommer att vara stängd
utan kan användas för konserten. Kaffegemenskapen efter
söndagsförmiddagarna är en viktig anledning till flytten
under tiden som köket i ÖK byggs om. Lotta Hjelm
påpekar att andra aktiviteter påverkas av flytten. Varför
inte göra om kyrksalen i ÖK samtidigt? Det är bättre att
gudstjänsterna hålls i kafédelen i Örtagårdskyrkans
församlingsgård.
Olle Hjelm menar att det är bättre
att göra om allt på en gång i ÖK och vara i
Örtagårdskyrkans församlingsgård tills allt är klart.
Rebecca Blixt menar att det är bra på ett sätt. Men
ungdomarna har ju just flyttat till ÖK. Olle förklarar att
ungdomsvåningen inte kommer att stängas och att
aktiviteterna där kan fortsätta även om gudstjänsterna
flyttas. Kjell fyller i att styrelsens förslag är att flytta
gudstjänsterna. Andra aktiviteter får vi ta ställning till från
fall till fall. Berit Carlsson frågar hur mycket som ska
ändras i kyrksalen i ÖK. Kjell svarar att vi får samtala om
den frågan. Styrelsen får komma med förslag vad som blir
nästa etapp. Kjell sammanfattar att det finns två förslag:
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Styrelsens förslag att flytta gudstjänsterna.
Arnes förslag att inte flytta gudstjänsterna.
Församlingsmötets beslut: Gudstjänsterna flyttas från
ÖK till Örtagårdskyrkans församlingsgård från d. 6/9.

Övriga frågor
a) Ekonomi

b) Praktiska problem
Forts § 62b
c) Annons

Kjell frågar mötet om gudstjänsterna ska hållas i kafédelen
eller i kyrksalen. Flera inlägg och synpunkter. Per-Olof
Rosdal menar att gudstjänsterna kan hållas i kafédelen om
det fungerar bra. Annars byter vi senare. Rolf
Alexandersson framhåller med stor iver att den gamla
kyrksalen bör respekteras. Anna-Lena Rosdahl menar att
vi kan vara flexibla. Det kan bli som stugmöten med skön
atmosfär som förr i tiden. Rebecca tycker att båda idéerna
är bra. En nackdel med att vara i kafédelen kan bli att
barnen i söndagsskolan kan intressera sig för mycket för
vad som sker eftersom det är mycket glas i väggen mellan
rummen. Bengt-Göran Rosdahl anser att kyrksalen passar
bättre eftersom ventilationen i kafédelen är sämre. Rolf
ställer sitt medlemskap i fråga och kräver att
gudstjänsterna hålls i kyrksalen. Samtalet hettar till för ett
ögonblick. Inger Blixt frågar hur länge det kan dröja
innan allt är klart i ÖK, ett år, fem år? Kjell och Olle
svarar att det kommer att dröja närmare ett år än fem år.
Arne frågar sig vad folk ska tro och var församlingen tagit
vägen. ÖK ska vara öppen på söndagsförmiddagarna.
Inger menar att vi kan göra en lista för att ta med
fikakorgar. Kjell påpekar att vi tagit beslut om att vara i
Örtagårdskyrkans församlingsgård. Nu ska vi besluta i
vilken sal gudstjänsterna ska hållas. Pelle Rosdahl
poängterar att vi ska ta en sak i taget. Det är bäst att börja
hålla gudstjänsterna i kyrksalen. Rolf frågar om inte ÖK
kan fungera som gudstjänstlokal så längre som möjligt.
Han känner sig obekväm av att behöva gå till
Örtagårdskyrkans församlingsgård. Per-Olof framhåller
mycket känslosamt att den gamla f.d. Baptistkyrkan är en
lika väl fungerande gudstjänstlokal och har en lika anrik
historia som någon annan. Erik Gustafsson fastslår att vi
har beslutat. Nog med diskussion.
Församlingsmötets beslut: Gudstjänsterna hålls i
kyrksalen i Örtagårdskyrkans församlingsgård.
§
62
a) Anna-Lena uppmanar medlemmarna att vara medvetna
om att församlingens ekonomi gått back under
sommarmånaderna. Vi får inte luta oss för mycket på
förförsäljningen av skogslotten.
b) Olle påpekar att när vi nu byter gudstjänstlokal uppstår
praktiska problem. Tikva brukar vara i gudstjänstlokalen i
Örtagårdskyrklans församlingsgård.
Beslutas träffas onsdagen den 2/9 för att ställa lokalerna i
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ordning.
e) Disk och städning

c) Hans föreslår att en annons sätts in i lokaltidningen om
att gudstjänsterna flyttas.
Beslutas enligt förslaget.

f) Korset i ÖK
e)Rebecca påpekar att man ska diska och göra snyggt efter
sig om man använder ungdomsvåningen.
g) Inbjudan

h) Pelles bok

Avslutning

f) Berit påpekar att det lilla guldfärgade korset vid altaret i
ÖK har tagits ner. Kjell kommenterar att ingen vet
bakgrunden till detta. Carl-Johan Nilsson erbjuder sig att
hänga upp korset igen.
g) Församlingen är inbjuden till Mölltorp d. 19/9 då
Gregor Allert, som varit Baptistförsamlingens missionär,
fyller år. Kommunen i Blumenau, Brasilien, tänker köpa in
tomten där Gregor varit med och byggt ett daghem.
Genom gåvor på sin födelsedag önskar Gregor köpa in
denna tomt.
h) Kjell uppmanar medlemmarna att köpa restupplagan av
Pelles bok.
§ 63
Kjell förklarar församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet:
Lars-Eric Nilsson sekreterare

Justeras

Kjell Wendin ordförande

Örjan Libert

Bilaga 1: Ekonomirapport augusti
Bilaga 2: Köpekontrakt
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