FÖRSAMLINGSMÖTE

Protokoll fört vid församlingsmöte i Örtagårdskyrkan 2013-08-18
§§ 30-39
Cirka 50 personer närvarande

Öppnande

§ 30
Britt Lundberg förklarar församlingsmötet öppnat.

Mötets behöriga
utlysande

§ 31
Församlingen bejakar att mötet är behörigen utlyst.

Protokollsjusterare

§ 32
Till att justera dagens protokoll väljs Ulla Wäfors.

Dagordningen

§ 33
Den föreslagna dagordningen godkännes.

Ekonomirapport

§ 34
Ulf Edenholm gör ett månadsutskick över
församlingens ekonomi som kan beställas av honom.
Offrandet under perioden jan-juli har varit väldigt bra. I
juli samlade vi in 77 321 kr! Det är underbart att se att
det fungerar när vi alla hjälps åt. Om vi ser till samtliga
offer och gåvor under de senaste 18 månaderna så
ligger ökningen på 23 300kr/mån. För att kunna bära
vår nya pastorstjänst och de satsningar vi vill göra så
behöver vi varje månad offra som i juli plus 4 000 kr.

Underhåll till Ingemar
Nilsson

§ 35
Britt redogör för Ingemar Nilssons önskan att på plats
stödja den kristna kyrkan i Kina. Han har i brev och
genom information i samlingar hos oss berättat hur
planerna tar form. Ingemar reser ut som volontär inom
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forts. § 35
Equmenia. Uppgiften är att undervisa i grekiska och
hebreiska vid ett pastorsseminarium. Som student i
kinesiska får han vistas i landet. Vi redovisade i vårt
årsmöte att vi fortsatt vill stödja arbete i Asien.
Eftersom familjen Elsanders kommit hem och inte har
behov av fortsatt underhåll finns en möjlighet att stödja
Ingemar under hösten med de medel som var tänkta för
Elsanders. Britt yrkar bifall och församlingsmötet ger
ett enhälligt ja.
Församlingsmötets beslut: Det underhåll som var
tänkt för familjen Elsanders går nu under hösten i
stället till Ingemar Nilsson. Beslutet är enhälligt.
Nya medlemmar
§ 36
Vi har glädjen att hälsa följande nya medlemmar varmt
välkomna: Javed Younas, Jamila Hamid och Merib
Younas.
Information och
rapporter:
a)Målsättningar för
hösten

b) Kommande möten
och samlingar

§ 37
a) Församlingen har nu tre pastorer som jobbar halvtid.
Vi behöver veta vad de ska arbeta med för att på så sätt
bättre kunna stödja dem. Pelle Rosdahls
ansvarsområden är gudstjänsterna, socialt ansvar och
evangelisation. Marcus Grönbergs ansvarsområden är
Skatten, Refill och familjearbetet. Andreas Rosdals
ansvarsområden är omsorg, lovsång och cellgrupper.
Efter tre månader ska de anställdas arbeten utvärderas
(i november). Närvaron i Skatten ska då även
utvärderas. Hjälp kan behövas att skjutsa barn när
föräldrar har förhinder.
b)Pelle informerar om Bön- och fastevecka 25/8-1/9.
På böneveckan i våras slöt hela församlingen upp.
Avsätt tid för bön även under denna vecka! D. 6/9-8/9
åker vi på församlingshelg till Kåfalla herrgård.
Styrelsen träffas redan på torsdagen. På fredag kväll
kommer resten av församlingen. D. 13/10 kommer
Marita Orevi på besök. Temat för samlingen blir
”Förlåtelse”. Hon skrev en artikel i tidningen Liv. Vi
har några exemplar kvar att läsa och ge vidare. D. 3/9
blir det Dagledigträff i ÖK.

2

forts § 37
c) Branden

d)EFK:s
Representantskapsmöte
i Saron, Göteborg 15/5

e) Smajl, Hampe,
Familjelivslägret

f) Ny hemsida

g) Rökning

Övriga frågor

c)Olle berättar om ett möte på tisdag med
skadereglerarna. Som tur är finns försäkring som
täcker. Mellansvensk industrisanering är anlitade. Det
praktiska sköts av KAK-byggen. Vi hoppas snart kunna
få nya fönster efter de som spruckit av hettan. En
rekonstruktion av det nedbrunna huset kommer att ske.
Ritningar ska göras och ett kostnadsförslag ges för ett
återuppbyggt hus. Alternativt kan församlingen få en
summa pengar. En inventarielista över det som fanns i
huset ska göras.
d) Lars-Eric Nilsson rapporterar att 139 ombud från
76 församlingar deltog i EFK:s Representantskapsmöte.
Frågor som togs upp var bl.a. hur vi bäst arbetar
tillsammans i ett samfund, EFK UNG i förändring och
missionsdirektorval 2014.
e) Marcus rapporterar att våra 12 deltagare på årets
Hampetorpsläger fick vara med om djuplodande
bibelstudier. Smajllägret på Hjälmargården samlade
450 barn, varav 16 från ÖK. Familjelägret, där Marcus
var en av ledarna, hade 180 små och stora deltagare.
f) Peter Wäfors berättar att Equmenia lägger ner
servrarna där vi haft vår nuvarande hemsida. Peter
medverkar genom egna kontakter till att under hösten
skapa en ny hemsida som blir ett bättre stöd i
församlingens evangelisation.
g) Britt klargör att denna fråga varit uppe till
behandling i tre olika styrelsemöten. Styrelsen har
kommit fram till att rökning är tillåten ute på trottoaren
vid klotlönnen. I övrigt är hela Örtagårdskyrkans
område rökfri zon. En utvärdering kommer att ske efter
några månader.

§ 38
Pelle meddelar att Öppen kyrka under hösten kommer
att ha seminarier några tisdagar efter lunch i samarbete
med Stödcentrum och Arbetsmarknadsenheten. Han
passar även på att berätta att han vid sidan av sin
pastorstjänst på 50% kommer att läsa kursen Teologi
och omvärld i Stockholm med syfte att göra en
Magisteruppsats.
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Avslutning

§ 39
Nästa församlingsmöte blir den 20/10. Ordföranden
förklarar församlingsmötet avslutat och Pelle ber en
bön.
Vid protokollet

Lars-Eric Nilsson sekreterare

Justeras

Britt Lundberg ordförande

Ulla Wäfors
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