Protokoll fört vid styrelsemöte för
Equmeniakyrkan i Sjövik 2020-08-11
Närvarande: Lennart Magnesköld, Daniel Alavik, Lars Göran Lilja, Liselott Kronquist, Pia
Tidstedt, Kjell Helgesson, Inge Johansson, Carina Ek, Mia Furbacken och Bengt Alavik.
§ 118 Välkomna
Bengt hälsade oss välkomna till det första styrelsemötet efter sommaren och denna gång var
vi i samlingssalen i kyrkan – med ”Corona-anpassat” avstånd mellan oss.
Lars Göran utsågs till sekreterare.
§ 119 Föregående protokoll
Protokollet från den 30/6 godkändes och lades till handlingarna.
§ 120 Information o. rapporter
Kjell informerade om att RIA söker fler volontärer som kan hjälpa till i deras verksamhet med
second-hand. Gärna yngre personer.
Ny församlingsherde till Östad kyrka är vald. Han heter Alexander Dahlquist och kommer
liksom nya kyrkoherden Jannica från Sävedalen. Har viss anknytning till Equmenia-kyrkan
från tidigare och vi hoppas på en god fortsättning på det ekumeniska samarbetet.
Den av Pia initierade evangelisationsgruppen i vår församling har haft sitt första inledande
möte.
§ 121 Ekonomisk rapport
Kassören rapporterar att ekonomin fortsatt ser bra ut trots oroliga tider. Omkostnader är av
naturliga skäl lägre och vi har också haft en gynnsam utveckling på fondkapitalet efter att
börsen hämtat sig sen i våras.
§ 122 Rapport från Equmenia
Första ledarträffen i Equmenia inför hösten äger rum i kommande vecka. Ett visst
ledarbortfall men det finns hopp om att ersätta med nya krafter.
§ 123 Synpunkter och reflexioner över Pias sammanfattning från förra mötet
Pia inledde med några kortfattade ord om vad som kom fram i vår diskussion i våras, bl a om
att ge tid för reflektion i den egna personliga tron och ge plats för egna vittnesbörd i
gudstjänsten.

Vi pratade om att fortsätta samtalet under hösten och Bengt ska ta kontakt med Urban
Erestam för att se om han är intresserad av att besöka oss igen. Denna gång med betoning
på vår interna diskussion och inte som en fortsättning på NFU-undersökningen.
I första hand pratade vi om ett besök i styrelsen för att senare utöka till församlingen i stort.
Hur vi praktiskt går vidare är förstås också avhängigt läget när det gäller Covid19 situationen.
§ 124 Höstens gudstjänster
Vi beslutade att börja med gudstjänster i höst på prov. Enligt Lennart så går det fint för
åtminstone upp mot 20 personer att sitta med bra avstånd i bänkarna. Som vanligt är det
kretsarnas ansvar att utforma gudstjänsterna men det fanns förslag på att göra dessa lite
kortare och enklare i dessa tider. Vi kommer heller inte att erbjuda kyrkkaffe efteråt som det
ser ut nu.
Mediagruppen kommer att titta på möjligheten att spela in gudstjänsterna för senare
uppladdning på nätet via vår hemsida eller andra kanaler. Kanske då i lite kortare version och
med hänsyn taget till de som inte vill vara med synligt eller tvekar av andra orsaker.
Vi kommer också föreslå våra inbjudna predikanter att fortsätta följa Apostlagärningarna
enligt Equmeniakyrkans tema ”Till jordens yttersta gräns”.
§ 125 Kretsarna
Pia föreslog att kretsarna skulle kunna träffas för samtal och bön och inte bara för planering
av gudstjänster. Pia erbjöd sig också att vara med någon gång för att prata vidare om dessa
tankar.
§ 126 Storstädning
Det finns ett schema för storstädning och hur det ska delas upp mellan kretsarna. Föreslaget
är att göra detta under vecka 39-40.
§ 127 Bredband
Vi beslutade att gå vidare med installation av bredband. Nuvarande lösning är mycket
långsam och hindrande. Kostnaden ligger på ca 20.000 SEK men vi är utlovade reducering av
priset eftersom vi har hjälpt till vid dragning av kablar i marken utanför.
§ 128 Nästkommande sammanträden
Nästa möte blir torsdag den 10/9 kl 18.30. I kyrkan. Sekreterare Bengt.
Bengt kollar också om Urban kan komma och möta oss den 23/9 enligt paragraf 123 ovan.
Liselott sekreterare.
Styrelsemöte också den 8/10 med Daniel som sekreterare.
§ 129 Övriga frågor
Pia önskade en Sms-lista för att få ut information till medlemmarna. Speciellt viktigt i dessa
tider med stor osäkerhet i det aktuella läget för gudstjänster mm. Pia kollar med Carl

Borgentun om han kan hjälpa till att ordna detta. Viktigt är också att det finns möjlighet att
bestämma själv om man vill vara antecknad för sådana meddelanden.
Vi diskuterade också ny alpha-grupp till hösten. Inte aktuellt förrän senare på terminen men
vi håller öppet för möjligheten om intresse finns. I nuläget ingen diskussion med Östad
kyrka, men det kan ändras. Tydligen finns även web-baserade alternativ.
Kjell informerade om ny bok av Roland Ernebro. Förslag om att kalla honom senare i höst till
en gudstjänst och också ge möjlighet att presentera boken.
§ 129 Avslutning
Pia ledde oss i bön.
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Lars Göran Lilja
Sekreterare

Bengt Alavik
Justerare

