PROTOKOLL
Fört vid sammanträde med Umeå Kristna Råd 2017-11-22
Närvarande: Erik Bryskhe, Irene Bäckström, Rune Eckeskog, Kerstin Jonasson, Martin
Lundström och Anders Sandberg
Anmält förhinder: Kristina Blomberg, Eva Zetterlund, Ulf Dagerbrand

§ 24
INLEDNING
Rune Eckeskog hälsade välkommen till Pingstkyrkan och inledde sammanträdet med
bibelläsning och bön.
§ 25
DAGORDNING
Dagordningen som skickats ut godkändes med något tillägg.
§ 26
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll från 2017-10-04 genomgicks. Inga förändringar gjordes.
§ 27
RAPPORTER
Från Korskyrkan rapporterades att grunden är lagd för bygget och fortskrider som
beräknat.
Föreläsningen med Peter Halldorf samlade en stor skara åhärare.
§ 28
INFORMATION
Vi återknöt till frågan om hemsidan från förra sammanträdet. Aktiviteter som skall in
på hemsidan är en musikal som Korskyrkan har den 1 advent och Musikhjälpen i Umeå.
§ 29
KOMMANDE HÄNDELSER
En projektgrupp är bildad kring Bengt Johanssons Sing-along-tour den 15 april 2018.
Den består av Erik Bryskhe, Ulf Sundqvist och Isak Samuelsson. Konserten blir
sannolikt i Vasakyrkan då andra alternativ blir för dyra. Ljudet håller Sensus och sköts
av Lars Eriksson från Korskyrkan. Entréavgiften föreslås till 150 kr för vuxna och 90 kr
för studenter. Gratis inträde för barn/ungdomar under 15 år.
En insamling görs under konserten till något ändamål, vilket får arbetsgruppen
bestämma. Ev delas kollekten mellan ett lokalt och internationellt projekt.
Styrelsen samtalade om ev underskott. Vad gör vi om det inträffar? UKR kan ta ett
mindre underskott. Om det krävs önskar styrelsen att församlingarna delar på
kostnaden i relation till sin storlek.
Musikhjälpen kommer till Umeå och Svenska kyrkan kommer att engagera sig bl a med
orgelspel i buren på rådhustorget. Pannkakskyrkan med tillresande ungdomar kommer
att finnas på plats och får de tidigare beslutade 2.000 kr som materialhjälp. Umeå
stads kyrka kommer att vara öppen till kl 21 under veckan.

Barnledarkonferensen den 24 mars styrs upp av Ekumeniska Barnrådet.
§ 30
BÖNEVECKAN
Temat för veckan är: Guds hand leder oss
Lunchbön hålls måndag till fredag kl 12.00 i Umeå stads kyrka.
Vem ansvarar? Anders Sandberg skickar ut ett mejl till församlingarna för att få
ansvariga. Stadsförsamlingen håller med enkelt fika och ev musiker. Onsdag är det
planerat en musikandakt på orgel och sopplunch.
Lördag kl 10.30 ansluter vi oss till lördagsbönen i Frälsningsarmén.
Kvällsandakter planeras enligt följande:
Dag
Lokal
Måndag
Vasakyrkan, Korskyrkan
Tisdag
Grisbackakyrkan
Onsdag
Betelkyrkan
Torsdag
Pingstkyrkan
Fredag
UBC
Lördag
Frälsningsarmén

Talare
Mats Pelo
Erik Bryskhe
Senitha Olsson
Anders Sandberg
Ulf Sundqvist
Dean Apel

Erik Bryskhe ordnar så att en affisch tas fram med alla tider och platser.
§ 31
NÄSTA SAMMANTRÄDE
Nästa sammanträde hålls tisdag den 23 januari 2018 i Grisbackakyrkan i samband med
böneveckan.
§ 32
ÄLDREBOENDEN
Eva Zetterlund har frågat om andakter på äldreboenden. Anders Sandberg tar fram den
lista som sammanstäldles för något år sedan och skickar ut den. Frågan tas upp vid nästa
sammanträde och listan aktualiseras.

Vid protokollet

Kerstin Jonasson

Justeras:

Anders Sandberg
Ordf.

