PROTOKOLL
Fört vid sammanträde med Umeå Kristna Råd 2019-01-08
Plats: Umeå stadsförlings församlingsgård
Närvarande: Erik Bryskhe, Irene Bäckström, Rune Eckeskog, Kerstin Jonasson,
Gunnel Lagerqvist, Martin Lundström, Ulf Dagerbrant, Eva Zetterlund och Anders
Sandberg
Frånvarande: Magnus Soräng,
§ 105 INLEDNING
Anders Sandberg hälsade välkommen och inledde med en kort betraktelse. Ledorden
hämtade från en ledare i Kyrkans tidning om predikans uppgift. Låt förberedelsen ta
tid. Var aktsam om teologin och ha tillit till ordet och din egen roll som förkunnare.
§ 106 DAGORDNING
Dagordningen fastställdes.
§ 107 PROTOKOLLET
Föregående protokoll lades till handlingarna.
§ 108 RAPPORTER
Två ungdomskonferenser hölls i Umeå under nyårshelgen. Unite på
Nolia/Dragonskolan och Livskraft på Strömbäck. De samlade tillsammans 540
ungdomar från hela Norrland.
Svenska Kyrkan ordnade under nyårshelgen Drop in-vigslar i Umeå Stads kyrka och
Backenkyrkan. 33 par tog den möjligheten att bli vigda.
Kyrkoherden, Kenneth Nordgren avtackades i Tegs kyrka 30 dec.
Andra helgen i jan -19 inbjuder EFK till en Al Massira utbildning. I skrivande stund
har den ägt rum.
Programmet för Böneveckan bör läggas in på UKR:s hemsida.
23/2 My life – en kurs om att kartlägga sin livsväv och se hur/att Gud
har gått med. Handledarutbildning.
§ 109 BÖNEVECKAN
Programmet klart. ”Open doors”på lördagkväll. Musiken står Vineyard för.
Studentprästen Jesper Kronhamn frågade varför ingen bönevandring hålls på
universitet denna bönevecka. Vi hade inget bra svar men lovade att beakta förfrågan
nästa år.
§ 110 TEOLOGIKALASET

Vi har ännu inte fått någon huvudföreläsare. Sonderingar görs. Lokalfrågan är heller
inte löst. Avslutningen föreslogs hållas i Vasakyrkan. Försöker få EKUMBA att
medverka under detta möte.
§ 111 RÅDSMÖTET
Årets rådsmöte bestämdes till den 25 april, kl. 19.00. Vi undersöker om Pingstkyrkan
kan vara värd för detta möte.
§ 112 NÄSTA MÖTE
5 februari, 15.30, Frälsningsarmén.
§ 113 AVSLUTNING
Mötet avslutades med bön.
Vid protokollet
Rune Eckeskog
Justeras:
Anders Sandberg
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