Protokoll för Umeå Kristna Råds styrelsemöte 2015-10-20
Tid: 15.00. Plats: Grisbackakyrkan. Närvarande: Senitha Olsson (ordförande), Tage Jacobsson,
Magnus Soräng, Lars-Martin Nygren, Margareta Sandman, Ulf Dagerbrant, Ulla-Britt Johannesson och
Aina Olsson (sekreterare).
1. Inledning
Magnus Soräng läste ur andaktsboken ”Från hjärta till hjärta” och påminde om hur ord och
hjärta hänger samman i våra liv.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägget att under punkten ”Övriga frågor” ta upp frågan om att
arrangera ”Lovsång norr” i Umeå 2016.
3. Föregående protokoll
Protokollet granskades och lades till handlingarna.
4. Rapporter
Bönetåget samlade ett 30-tal deltagare och böneträffen i Umeå hölls i god anda. Margareta
Sandman följde med på den fortsatta resan i norra Sverige där mycket kom att handla om
samerna och deras situation och historia.
5. Kommande händelser
a) Böneveckan i januari 2016 (v. 4). Den av UKR utsedda gruppen som står för övergripande
planering och samordning har träffats och kommer att fortsätta med sina möten, närmast
den 28/10. Gruppen rapporterade följande: Böneveckan kommer att hållas på Frälsningsarmén, med undantag för avslutningsgudstjänsten (2:a lördagen) som förläggs till
Vasakyrkan. Lokala krafter kommer att engageras och kvällarna kommer att ha olika
karaktär. Erik Holmlund håller bibelstudium torsdag kväll, Pingstkyrkans ungdomspastor
predikar fredag kväll och Senitha Olsson håller i lördagskvällens gudstjänst. Första
lördagskvällen kommer eventuellt att kompletteras med en lovsångsfest i Frälsningsarmén.
De ordinarie ansvarsgrupperna ser till att värdskapet fungerar de olika dagarna. Det för alla
kyrkor gemensamma materialet, som detta år fokuserar särskilt på Lettland, har skickats ut
till styrelsens medlemmar och kommer att länkas till UKR:s hemsida.
Styrelsen beslöt vidare att annonsera böneveckan i VK två gånger; före första och andra
helgen. Senitha tar kontakt med VK samt med Anders Sandberg i Svenska kyrkan. I
annonserna hänvisas till UKR:s hemsida, för den som vill ha mer detaljerad information.
Margareta S kontaktar Sofia Persson för färdigställande av affisch och programblad.
b) Medarbetarlunch. Den 17/11 ordnas en medarbetarlunch i Frälsningsarmén, med främsta
syfte att inspirera för böneveckan. Vid det tillfället ska också intresset för kommande
medarbetarluncher inventeras. Senitha håller i inspirationsdelen. Anmälan till Merzad
senast den 13/11. Margareta S formulerar en inbjudan som främst riktas till präster,
pastorer och församlingsledare. Magnus S meddelar prästerna i Svenska kyrkan.
c) Världsböndagen kommer nästa år att hållas i Grisbackakyrkan.

6. Ekonomifrågor
Swedbank har godkänt vår nya kassör (Eva Bäckström) samt godtagit formuleringarna i
protokollet.
Alla kyrkor har inte betalat in medlemsavgiften till UKR för innevarande år. Vi uppmanades att
påminna om detta i våra respektive sammanhang.

7. Informationsfrågor
För att underlätta informationsflödet mellan UKR och kyrkorna beslöt styrelsen att uppdra åt
Peter L att meddela via maillistan när ett nytt protokoll kommit in. Senitha ber Peter att lägga ut
datum och plats för böneveckan på UKR:s hemsida, samt en länk till materialet.
Ulf Dagerbrant informerade om en lovsångskonferens som kommer att arrangeras i Vineyard
den 13/2 2016.
Erik Holmlund håller bibelstudiedagar i Västerslättskyrkan den 14/11 och den 16/1.
Oasmötet arrangeras i Umeå i juli 2016.
Soheila Fors besöker Korskyrkan 21- 22/11.
Den 8/11 avtackas Peter Samuelsson i Korskyrkan.

8. Övriga frågor
Frågan om att arrangera ”Lovsång norr” i Umeå 2016 diskuterades. Om så ska ske måste
initiativet komma från eldsjälar i Umeås kyrkor.

9. Nästa möte
Nästa möte hålls tisdag den 1/12 klockan 15.00 i Tegs kyrka.

10. Avslutning
Mötet avslutades av Senitha Olsson.

Senitha Olsson, ordförande

Aina Olsson, sekreterare

