PROTOKOLL
Fört vid sammanträde med Umeå Kristna Råd 2019-02-05
Närvarande: Erik Bryskhe, Ulf Dagerbrant, Rune Eckeskog, Kerstin Jonasson, Gunnel
Lagerqvist, Martin Lundström och Anders Sandberg, Eva Zetterlund
Frånvarande: Magnus Soräng, Irene Bäckström

§ 114
INLEDNING
Eva Zetterlund inledde sammanträdet med några ord och bön.
§ 115
DAGORDNING
Dagordningens fastställdes.
§ 116
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll från 2019-01-08 genomgicks och lades till handlingarna.
§ 117
RAPPORTER
Sjukhuskyrkans nya andaktsrum invigdes den 3 februari med medverkan av bl a
biskopen.
Tegskyrkan har firat 50 år.
§ 118
INFORMATION/HEMSIDAN
Information om kommande årsmöte skickat för uppdatering av hemsidan.
§ 119
KOMMANDE HÄNDELSER
På Långfredag hålls en Korsvandring liksom tidigare år kl 14.00. Anders Sandberg
samordnar och inbjuder.
6 juni hålls Sverigebönen i Pingstkyrkan enligt tidigare planering. Rune Eckeskog är
kontaktperson.
Svenska Kyrkan i Umeå anordnar fredag 1 mars kl 18.00 en metal-mässa. Samma dag och
tid hålls en samling på Världsböndagen i Pingstkyrkan.
§ 120
TEOLOGIKALASET
Följande föreläsare har lovat ställa upp den 30 mars: Leif Svensson, Marie Rosenius,
David Wiljebrand, Kenneth Nordgren, Roland Spjuth och EKUMBA.
Marie Rosenius är utlovad reseersättning för sin resa från Åbo. Roland Spjuth finns
med via videolänk. EKUMBA håller ett seminarium om barn.
Lokaler blir Vasakyrkan och Församlingsgården samt Pingstkyrkan.
Ulf och Anders syr ihop programmet. Avslutning på kvällen i Vasakyrkan som anordnar
en konsert med två gospelkörer.

§ 121
BÖNEVECKAN 2019
Lunchbönerna i Stadskyrkan var välbesökta. Tisdagskvällen samlade 25 personer och
torsdagen 14. Onsdagskvällen
Avslutningskvällen var ca 50 personer med och lyssnade bl a på representanter från
Open Doors. Anders Sandberg fick i uppdrag att sända ett tack till Open Doors för
deras medverkan som var mycket uppskattad.
Förslag till nästa års bönevecka: Grisbackakyrkan är intresserade att ordna ett
lovsångsdygn.
Credo och Studentpastor Jesper Kronhamn vill att en samlings läggs på Campus.
ALT och Bibelskolan bör också involveras.
§ 122
RÅDSMÖTET
Rådsmötet hålls enligt tidigare beslut den 25 april i Pingstkyrkan. Valberedningen är
kontaktad. Kallelse har gått ut. Ett förslag till verksamhetsberättelse görs av Anders
Sandberg och skickas till styrelsen för påseende. Verksamhetsberättelse och
verksamhetsplan skickas ut till församlingarna i god tid innan rådsmötet.
Dagordningen för rådsmötet gicks igenom.
Som tema för det avslutande samtalet föreslogs utbildning. Dalkarlså folkhögskola
flyttar in i Länsresidenset liksom ALT och Bibelskolan.
Rune Eckeskog fick i uppdrag att ta kontakt med ChristChurch för att höra om de vill bli
medlemmar i UKR.
§ 123
VERKSAMHETSPLAN
Vid nästa sammanträde görs ett förslag till verksamhetsplan.
Några idéer delades; Bön och lovsång 1 gång per månad. Kyrkorna ber för vår stad 1 g/år
på torget.
§ 124
NÄSTA SAMMANTRÄDE
Nästa sammanträde hålls 14 mars 16.00 på Församlingsgården.
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