PROTOKOLL UKR styrelse
Tid:
Plats:

2018-10-09
Vineyards lokal på Borgvägen 20

Närvarande: Erik Bryskhe, Ulf Dagerbrant, Rune, Eckerdal, Gunnel Lagerkvist, Anders
Sandberg, Eva Zetterlund
Förhinder: Irene Bäckström
Frånvarande: Kerstin Jonasson, Magnus Soräng

§ 84

Inledning
Anders Sandberg välkomnar till sammanträdet och Ulf Dagerbrant inleder med
att berätta om Vineyard, tillkomst och historia i såväl världen och Umeå, samt
leda i bön.

§ 85

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med tilläggen Ekumba, Socialtjänsten samt IOP under
rapporter, samt kursdagar under kommande händelser.

§ 86

Föregående protokoll
Efter genomgång läggs föregående protokoll 180828 till handlingarna.

§87

Rapporter
a) Ekumba: Anders har träffat Ekumba, det ekumeniska nätverket för
barnverksamhet i Umeå, för att lyssna in hur de ser på relationen mellan UKR
och Ekumba. Anders uttryckte viljan att tydliggöra kopplingen, t ex genom att
synliggöra Ekumba på UKRs hemsida. Detta mottogs positivt. Anders erbjöd
också att UKR kan, inom ramen för sin ekonomi, förvalta Ekumbas kassa.
Överföring kommer ske från Bilda, som idag har hand om Ekumbas pengar, till
UKR.
b) Socialtjänsten: Gunnel informerade om arbetet i kommunens familje- och
individnämnd och ett möte som ägt rum för att stimulera antalet stödboenden,
familjehem och kontaktpersoner i Umeå. Det finns en önskan från kommunens
sida att etablera relationer till kyrkorna i Umeå för att finna fler vägar för detta
arbete. Gunnel och Anders bokar in ett uppföljande möte.
c) IOP: Kommunen ställer upp med pengar till arbete med utsatta personer,
främst romska EU-migranter, i Umeå. Svenska Kyrkan och Pingstkyrkan har
genom ett IOP, ideburet offentligt partnerskap, fått uppdraget att arbeta med
detta. Pingstkyrkan ska upprätta ett härbärge i Pingstkyrkan med 8 platser och
Svenska kyrkan i Umeå en dagverksamhet med möjlighet att t ex tvätta kläder.

§ 88

Information / Hemsidan
Information om Ekumba ska få en egen ”flik” på hemsidan.

§ 89

Kommande händelser
a) 10/1 Almasira kurs – Kurs i att möta musilmer och, via profettexterna om
Jesus i Koranen, visa att Jesus är Guds son. Fredag-Lördag kostnad 1000kr
b) 23/2 My life – en kurs om att kartlägga sin livsväv och se hur/att Gud har gått
med. Handledarutbildning. 200kr.

c) 5/12 Teologidag - anordnad av teologifonden. Inbjudna Bengt Kristensson
Uggla, Karin Johannesson, Anneli Öljarstrand, Karl-Axel Aurelius mfl.
d) 9/10 Bottenkänning - föreläsning med Fredrik Lignell
§89

Insändare UKR.
Efter att representanter från Betelkyrkan uttryckt en vilja att reagera gentemot en
utvisning ombads UKR att reagera. Via e-post beslöts att svara upp mot
önskemålet och ett öppet brev till Migrationsverket författades. Välskrivet av
Anders! Det öppna brevet publicerades i VK 180922. Fråga: Ska UKR ha en
strategi för hur man responderar på den här typen av frågor? UKR kan inte
reagera/uttrycka sig i en mängd ärenden utan uppmuntrar alla våra sammanhang
att använda olika typer av medier till kommunikation och reaktion.

§ 90

Teologifestival
ALT och Universitetet är med på arrangemanget, EKUMBA likaså.
Joel Halldorf är tillfrågad men har tackat nej. UKR samtalar om någon annan
extern talare ska tillfrågas, förutom lokala förmågor. Styrelsen beslutar att, i
följande turordning, tillfråga: Jayne Svenungsson, Owe Wikström, Mikael
Tellbe; utifrån temat ”Enhet och mångfald”

§ 91

Kurs i läkande förbön
7-10/2 anordnas en förbönsutbildning, en kurs i läkande förbön tillsammans med
organisationen ”Helhet genom Kristus”. Styrelsen beslutar att bidra till kursen
med 2000kr och ber alla sprida information om kursen.

§ 92

Böneveckan 2019
Böneveckan infallet v. 4. Styrelsen samtalar om upplägg och är i grunden
positiva till att ha ett liknande upplägg som 2018. Alltså en enklare form med
lunchböner på samma plats och kvällsböner i olika kyrkor med
predikstolsutbyte. Styrelsen beslutar att Anders författar ett brev till Umeås
församlingar och undersöker vilja och ork till andra initiativ under böneveckan.
Förslag att lunchböner hålls, liksom 2018, i Umeå Stads kyrka.

§ 93

Nästa sammanträde
Torsdag 8/11 kl. 15:30-17:00 EFS kansli Vasagatan 17

§ 94

Avslutning
Sammanträdes avlutas med bön

Sekreterare
Ulf Dagerbrant

justeras
Anders Sandberg

