
Protokoll fört vid styrelsemöte för 
Equmeniakyrkan i Sjövik 2020-09-10 

 
Närvarande: Pia Tidstedt, Daniel Alavik, Mia Furbacken, Liselott Kronquist, Lennart 
Magnesköld, Inge Johansson, Carina Ek och Bengt Alavik. 

§ 130 Välkomna 

Bengt hälsar oss välkomna och läser Ps. 23 från ”The Message”. Vi ber för sammanträdet. 
Eftersom Bengt är dagens sekreterare väljs Carina till att justera protokollet. 

§ 131 Föregående protokoll 

Vi går igenom föregående protokoll. Liselott ordnar en WhatsApp-grupp för meddelanden 
inom styrelsen. Pia fortsätter att göra en SMS-lista. Därefter godkänns protokollet. 

§ 132 Rapporter och information 

Bengt berättar att nästa ekumeniska gudstjänst (27/9) kommer att bli i kapellet på 
Sjöviksgården. Per Abrahamsson predikar. 
18/10 installeras vår nya präst i Östad, Alexander Dahlquist. Pia representerar vår församling 
och ekumeniska kören sjunger. 
Mia och Pia går igenom olika motioner som är inlämnade inför kyrkokonferensen. Den som 
vi anser vara viktigast är valet av kyrkoledare och två biträdande. Stor enighet råder om att 
omvälja Lasse Svensson till ny kyrkoledare. Däremot finns det många förslag om vilka som 
ska väljas till biträdande kyrkoledare. Vi beslutar att följa kyrkostyrelsens förslag och rösta på 
Karin Wiborn och Joakim Hagerius. 29 olika personer har sagt sig kunna ställa upp som 
biträdande kyrkoledare och 120 intervjuer har avklarats. 
Pia informerar att det är en medarbetardag på Sjöviksgården den 3 december. 
Vinterkonferensen är planerad att hållas på Posthotellet i Göteborg 11-14/1 2021. Vi 
beslutar att Pia deltager. 
Den handledargrupp som Pia är med i, kommer i höst att ha några träffar på Lilleskog 
utanför Alingsås. 
Pia är också med i en kurs som heter ”Livsstegen” och är baserad på en bok, med samma 
namn, av Olle Carlsson. Kursen har underrubriken ”12 steg till inre hälsa”. Kursen arrangeras 
i Vårgårda. 
28-31/1 träffas de pastorkandidater, som läser på distans, på Uskavigården för en retreat. 

§ 133 Ekonomisk rapport 

Vi konstaterar kort och lyckligt att ekonomin ser bra ut. 

 

 



§ 134 Rapport från Equmenia 

Carina berättar att hon har ställt upp som scoutledare i.st.f. Hannah M. som har väldigt 
mycket annat att göra. Tack för detta! Senaste scoutmötet hade 10 deltagande scouter varav 
en är ny för terminen. Hans pappa var med och var mycket positiv. 

§ 135 Urban E kommer 23/9. Vilka ska vara med? 

Som ett led i vår församlingsutveckling så kommer Urban Erestam till oss den 23/9 kl. 18.30. 
Vi beslutar att, förutom styrelsen, så deltar också UR:s ordförande på den träffen. 

§ 136 Inspelning av gudstjänster 

Under vårens och sommarens coronatider så har församlingen lagt ut digitala andakter på 
youtube via vår hemsida. Detta har varit mycket uppskattat och vi har haft flera tittare som 
normalt inte kommer till vår kyrka. Därför har vi nu beslutat om att försöka spela in och 
lägga ut delar av våra gudstjänster på nätet även nu under hösten. Detta fungerar inte utan 
hårt arbete och Hannah o. Åsa Magnesköld, Carl Borgentun och Daniel Alavik är de som 
klarar att både filma och klippa ihop dessa avsnitt. Dessa kommer att tala med varandra och 
David Herngren för att lägga upp en plan för hur vi ska kunna fortsätta med detta. Eventuellt 
behöver en del ny utrustning införskaffas. Skulle någon mer känna att de kan tänka sig att 
lära sig denna teknik så kommer dessa fyra gärna hjälpa till med ”utbildning”. Kanske är det 
nödvändigt att vi får fler som kan detta för att vi ska kunna fortsätta arbetet. 

§ 137 Kretssamlingar med besök av Pia 

Både Pia och kretsarna vill träffas för att se hur de olika kretsarna fungerar och om man vill 
träffas för att göra ngt annat än att planera söndagens gudstjänster och städa kyrkan. 
Pia ser ut lämpliga dagar när hon har möjlighet att träffa de olika kretsarna. Detta kommer 
att ske veckan innan kretsarna har ansvaret för söndagens gudstjänst och när också Pia 
predikar i den gudstjänsten. 

§ 138 Firandet av 1:a advent 

Eftersom vi inte vet var som händer med coronapandemin under höst och vinter så föreslår 
Ulla Johansson att vi inte ska fira gemensam 1:a advent med Svenska kyrkan utan att vi firar 
var församling för sig. Detta beroende på att det brukar komma mycket folk och då kommer 
det bli svårt att sitta med ”rätt” avstånd till varandra. Styrelsen tycker att detta är ett bra 
förslag och beslutar att vi gör så. Bengt talar med Svenska kyrkan. 

§ 139 Regionfest 10/10 

Det är planerat för en regionfest den 10 oktober. Förmodligen kommer inte denna att bli av. 
Däremot kommer det att hållas digitala regionsamlingar under hösten. I region väst är det 
första gången den 14/10 kl. 18.00 och andra samlingen 18/10 kl. 19.00. Dessa digitala träffar 
kommer som ”Zoom-möten”. Oklart vad de kommer att handla om. Förmodar att 
information snart kommer. 

 



§ 140 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde är den 23/9 när Urban Erestam kommer till oss. 

§ 141 Övriga frågor 

Pia informerar att Tina Luchmun numera ingår i Evangelisationsgruppen. Bra för då finns alla 
kretsar representerade i den gruppen. 1/10 ska gruppen träffas nästa gång. 
Pia informerar också om att pastorskandidaterna ska digitalt få besöka en mängd olika 
samfund som finns i Uppsala och få möjligheter att ställa frågor om deras verksamheter. 

§ 142 Avslutning 

Pia leder oss i avslutande bön och vi tackar varandra för ännu ett sammanträde. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

Bengt Alavik    Carina Ek 
Sekreterare    Justerare 

 


