Protokoll Umeå Kristna Råds styrelse 2017-10-04
Plats:
Kyrkhörnan Sjöfruskolan
Närvarande: Anders Sandberg, Kristina Blomberg, Martin Lundström, Rune Eckeskog, Gunnel
Lundberg samt adjungerad Peter Lindegren t.o.m. § 3.
§ 16

Inledning
Kristina hälsade välkommen och inledde med bibelläsning och bön.

§ 17

Dagordning
Dagordningen fastställdes med förändringen att §5 Information/Hemsidan flyttades till §3,
samt tillägg § 6 e) ”Jesus till barnen”

§ 18

Hemsidan
Samtal om UKR:s hemsida som administreras av Peter Lindegren. Peter informerade att
hemsidan är betald t.o.m. 2018. Det finns dessutom en en mail-lista, kopplad till Yahoo, som
innehåller många inaktuella e-postadresser och för närvarande inte används.
Efter samtal beslöt styrelsen
att:
Slopa mail-listan.
Fortsätta med hemsidan och att göra den aktuell bland annat genom att öppna den för
annonsering ang. olika arrangemang i kyrkorna, och stärka rutinen med utläggning
av protokoll.
Förbönskalendern, som kommer att administreras av Mats Arntsen, Frälsningsarmén,
aktualiseras också på hemsidan. Peter tar kontakt med Mats. Församlingarna
uppmanas att skicka in böneämnen.

§ 19

Föregående protokoll
Efter genomgång lades protokollet till handlingarna.

§ 20

Rapporter:
a) Ekumeniska bönelistan har i flera år skötts av Agneta Nyberg som nu avsagt sig detta
uppdrag. Som ett litet tack för hennes arbete överlämnas en blomstercheck via ordf.
Mats Arntsen, Frälsningsarmén övertar uppdraget.

§ 21

Kommande händelser
a) Peter Halldorf föreläser 13 nov i Vasakyrkan kl.19.00. Arr. Artos & Norma bokförlag i
samarbete med UKR.
b) Globala veckan 2017. Efter att ha undersökt möjligheterna till ”Världens mat” 26/11
enas styrelsen om att, då ingen är beredd att hålla ihop arrangemanget, inte anordna detta
i år utan hoppas kunna hitta personer som kan leda ett festkvällsarrangemang inför 2018.
Angående samannonsering på hemsida, affischer och annonser. Alla församlingar
ombeds skicka info/annons till umepeter.li@gmail.com om arrangemang under globala
veckan
c) Böneveckan – v.4, 18 – 25 jan. Temat är ”Guds hand leder oss”. Efter samtal beslutar
styrelsen att undersöka möjligheten till lunchbön dagligen kl 12.00 i Umeå Stads kyrka,
samt att erbjuda möjlighet till bön i stadskyrkan dagstid, och att anordna kvällsbön med
predikstolsutbyte kl 19 i olika kyrkor. Förslag att avslutningen sker i Frälsningsarmén på
lördagen.

d) Bengt Johansson Sing-along-tour 15/4 2018. Kostnad ca 30.000. Förslag har inkommit
om att hyra annan lokal t.ex. i Väven än i någon av våra kyrkor. Kostnad ca 30.000.
Styrelsen samtalade om olika alternativ. Efter samtal beslöt styrelsen
att:
tillfråga Erik Bryskhe, Ulf Sundkvist och Senita Olsson om att bilda en
projektgrupp för konserten med uppgift att se över lokalfrågan och
finansiering. Styrelsen uttryckte viss tveksamhet till extra kostnad för extern
lokal. Syftet med att hyra en extern lokal behöver sättas i relation till de ökade
kostnaderna.
e) Korskyrkan har fått förfrågan att anordna barnledarkonferensen ”Jesus till barnen” i
Vasakyrkan 24/3. UKR tycker det är positivt och är beredda att finnas med som arrangör.
§ 22

Nästa sammanträde
22/11 kl. 16.00 i Pingstkyrkan

§ 23

Övriga frågor
Inga

Avslutning
Ordf avslutade med bön

Gunnel Lundberg
sekr

Anders Sandberg
justeras

