PROTOKOLL
Fört vid sammanträde med Umeå Kristna Råd 2018-11-08
Närvarande: Erik Bryskhe, Irene Bäckström, Rune Eckeskog, Kerstin Jonasson, Gunnel
Lagerqvist, Martin Lundström och Anders Sandberg
Frånvarande: Magnus Soräng, Ulf Dagerbrant, Eva Zetterlund

§ 95
INLEDNING
Anders Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet på Korskyrkans inhyrda lokal på
EFS Västerbottens kansli. Erik Bryskhe inledde sammanträdet med en kort betraktelse
kring Joh 14 och ”Jag är”.
§ 96
DAGORDNING
Dagordningens fastställdes.
§ 97
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll från 2018-10-09 genomgicks och lades till handlingarna.
§ 98
RAPPORTER
Anders Sandberg och Gunnel Lagerqvist har träffat en kommunikatör från kommunen
som informerat om behovet av stödfamiljer.
§ 99
INFORMATION/HEMSIDAN
Information om vilka som ingår i styrelsen bör uppdateras.
§ 100
TEOLOGIKALASET
Nytt datum fastställdes till 30 mars. Detta för att ALT ska ha möjlighet att delta.
Anders tar kontakt med Owe Wikström.
§ 101
BÖNEVECKAN 2019
Böneveckan hålls som tidigare år vecka 4. Brev har gått ut till församlingarna i Umeå för
att ta del av deras tankar och idéer kring veckan. Ordf. presenterade de förslag som
kommit och efter ett längre samtal enades vi om följande:
Tisdag, onsdag och torsdag hålls bönesamling i en kyrka centralt. Kyrkan öppen mellan
18-21 för var och en som vill komma och be.
Erik Bryskhe kollar med Frälsningsarmén om de kan upplåta lokal dessa kvällar.
Korskyrkan tar ansvar för att det finns personer på plats på tisdag kväll.
Gunnel Lagerqvist kollar om Mariakyrkan kan ta ansvar för onsdag kväll.
Rune Eckeskog kollar med Pingstkyrkan om ansvar för torsdag kväll.
Lunchbön varje dag må till fredg kl 12 i Stadskyrkan. Svenska kyrkan ansvarar.
Ungdomssamling på fredag kväll. Erik Bryskhe kollar med sina ungdomsledare om de kan
samla andra ledare och ungdomar.

Lördag kväll hålls en samling med Open doors. Anders Sandberg kontaktar dem.
Erik Bryskhe är samordnare så all information går till honom. Han tar även ansvar för
att en affisch gör till böneveckan.
§ 102
EKUmba
EKUmba har bett om ett bidrag för en bussresa till konferensen Jesus till barnen.
UKR beslutade att bidra med 5000 kr.
§ 103
NÄSTA SAMMANTRÄDE
Nästa sammanträde hålls 8 januari kl 15.30-17.00 i Mariakyrkan.

§ 83
AVSLUTNING
Sammanträdet avslutades med bön.
Vid protokollet
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