
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för 

Equmeniakyrkan i Sjövik 2020-06-30 i 

Equmeniakyrkan i Sjövik 

 
Närvarande: Anne-Marie (Mia) Furbacken, Sara Alavik, Lennart Magnesköld, Daniel Alavik, 

Carina Ek, Pia Tidstedt, Inge Johansson, Lars-Göran Lilja och Liselott Kronquist. 

§ 111 Välkomna 

Daniel hälsade oss alla välkomna till kyrkan. Pia läste från Heb. 12:2 och bad för kvällen. 

§ 112 Föregående protokoll 

Protokollet från föregående möte kommenterades med följande från Pia:  

För att undvika att någon som läser protokollet tror att Hanna blivit uppsagd, föreslår jag 

att: 
”Hannah Magnesköld som haft lön, från Svenska kyrkan, för sitt arbete som scoutledare har 

sagts upp." 

ersätts med 

"Hannah Magnesköld har medverkat som scoutledare som en del i sin tjänst i Svenska 

Kyrkan, men p.g.a. av en omorganisation inom St. Lundby-Östad pastorat plockas denna del 

bort från hennes tjänst från och med hösten." 

Styrelsen höll med om att det vore bra med ett förtydligande och protokollet lades sedan till 

handlingarna. 

§ 113 Information och rapporter  

Sara frågade om någon kunde hjälpa till med ”Sång och lek” (Svenska kyrkans namn på 

aktiviteten som de har drivit tidigare.) klockan 10–12 på måndagar. Hannah Magnesköld kan 

leda men vill ha hjälp med fika, dukning och diskning. Man kan hjälpa till med att baka, duka 

innan möte och diska efteråt och måste inte vara med på själva sångleken, om det är så att 

någon i riskgruppen skulle vilja hjälpa till. Alla frivilliga kan prata med Sara så gör hon upp ett 

schema. Bengt och Sara kommer att maila Svenska kyrkan om att vi gör detta och fråga om 

någon därifrån vill hjälpa till.   

Information om ”Sång och lek” kommer att läggas ut på hemsidan och Facebook, samt 

mailas ut. Aktiviteten kommer kallas något annat än ”Sång och lek”. 

Mia berättade att Emanuel ska förrätta ett barndop på lördag och undrade om de kunde få 

vara i kyrkan om det skulle vara dåligt väder. Styrelsen sade ja till detta.  

Daniel, Calle, Åsa och Hannah planerar att spela in korta andakter och lägga ut under 

sommaren, utöver gudstjänsterna.  



 

 

Hemsidan har migrerats. Gruppen som är ansvarig för hemsidan kommer att kolla upp så att 

den ser bra ut.  

Facebook - kyrkan har en Facebook-sida som alla får skriva på; om man blir medlem i 

gruppen. Man får själv ansöka om att gå med i gruppen på Facebook och de andra 

medlemmarna kan då bekräfta att man får vara med.   

Pia meddelande att hon hade fått en inbjudan till samtal av Jannica Norén som hon är 

mycket glad över. Midsommargudstjänsten i Skäfthult regnade ju bort, så det blev aldrig 

tillfälle att träffas då.  

§ 114 Diskussion om vår framtid. 

Vi utgår ifrån 1. Våra gudstjänster 2. Unga vuxna 3. Hur når vi ut med vår tro? 

Bengt har pratat med Urban Erestam och Urban vill gärna komma och prata i höst.  

Gun har ställt frågan vad styrelsen ger för uppdrag till NFU-gruppen. Svar på denna fråga ska 

finnas i ett gammalt protokoll. Antingen från årsmötet eller något strax därefter. Daniel ska 

kolla upp detta tillsammans med Bengt.  

De tre områdena i rubriken ovan diskuterade och alla fick dela sina tankar och idéer. Dessa 

skrevs ner av Pia som kommer att försöka sammanställa dem och efter det se om det finns 

någon specifik punkt som vi kan gå vidare med.  

§ 115 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde bestämdes till tisdagen den 11:e augusti klockan 18.30, i kyrkan.   

§ 116 Övriga frågor 

Bredbandet i kyrkan har svårt att räcka till. Lennart ställde frågan om vi skulle kunna tänka 

oss att ansluta till fiber? Rör finns redan och fiber är framdraget till källaren. Kostnaden för 

att ansluta skulle bli mellan 15 och 20 tusen kronor. Lennart bad styrelsen fundera över 

detta under sommaren och så tar vi upp frågan till hösten igen.  

Alphakurs – Bengt har önskemål om en alphakurs under hösten/vintern. Styrelsen ställer sig 

positiv till detta. Vi får ta upp frågan efter sommaren, då vi vet mer om pandemi-läget. Hur 

bjuder vi in till kursen? Det är bra med personlig inbjudan och inte bara en annons i 

tidningen. Vi kan börja prata med folk i omgivningarna och höra om det finns intresse om vi 

skulle ha någon kurs.  

Pia skulle gärna vilka ha ett möte med varje krets för att diskutera upplägget på gudstjänster 

med mera. Styrelsen ställer sig mycket positiv till detta.  

I dagsläget kan vi länka till vår Youtube-kanal från kyrkans hemsida, men inte tvärtom. Det 

vore bra om det också gick. Daniel tittar på detta.  

§ 117 Avslutning 

Mötet avslutades med att vi sjöng ”Fäst dina ögon på Jesus” tillsammans och Pia ledde oss i 

bön.   



 

 

 

 

 

 

…………………………………………..  ………………………………………….. 

Liselott Kronquist   Daniel Alavik 

Sekreterare    Justerare 

 


