
  2022-02-09 
 
Information som skulle delats på det annonserade församlingsmötet 9 februari 2022 
Det kommer att kallas till ett nytt möte inom några veckor. 
 
Personal & rekryteringar 
Rekryteringen av ny församlingsmusiker fortgår. Vi träffade en kandidat i december som vi 
valde att inte gå vidare och vi kommer att träffa ytterligare en intressant kandidat nu i 
februari. Det är totalt över 20 personer som vi behandlat i olika utsträckning. Allt från sådana 
som sökt tjänsten och varit på intervju med arbetsprover till namn som vi fått tips om och 
kontaktat men som inte velat gå vidare efter en första kontakt. 
 
Stina Holmgren som idag vikarier som barn- och ungdomsledare har meddelat att hon inte 
fortsätter till hösten. Vi har därför påbörjat processen att rekrytera en ersättare även på den 
posten. Stina slutar i augusti och målsättningen är att ha en ny ungdomsledare på plats som 
kan börja i samband med tonårslägret. 
 
Häromdagen meddelade också vår vaktmästare Patrick Nilsson att han fått nytt jobb och han 
kommer därför att sluta hos oss redan nästkommande månadsskifte. 
 
Fastighetsfrågor 
Renoveringen av motionshallen i Equmeniakyrkan är klar och används nu. Det som återstår 
är fortfarande att bygga om nödutgången in mot parkeringshuset för att undvika framtida 
problem. Arbete pågår med detta men är ingenting som i dagsläget påverkar användandet 
av motionshallen. 
Det nya larm- och låssystemet är som vi meddelat tidigare på plats. Det finns nu gott om 
taggar på expeditionen för er som inte fått en tagg ännu. Gamla larmkort kan slängas då 
dessa inte går att använda längre. Om någon som lämnat pant för sitt gamla larmkort vill ha 
det tillbaka den behöver ni komma in och visa upp larmkortet. Vi tillämpar ingen pant på det 
nya systemet. 
Det som återstår är att utbildning, installation av skärm för övervakning i informationen 
samt slutbesiktning. Systemet som ska installera i informationen kommer att visa en 
överblick över alla sektorer i systemet där det lätt går att se om någon dörr eller fönster inte 
är stängd och var det eventuellt kan finnas problem innan larmning.  
 
Nya hyresgäster 
Från och med 1 februari har vi en ny hyresgäst i Equmeniakyrkan. Det är Caroline Joumé som 
arbetar för second hand-kedjan Ge för livet som hyr rummet innanför samtalsrummet på 
plan 2 (samma som expeditionen). 
Även i Baptistkyrkan får vi nya hyresgäster. Förutom att Babettes numera hyr. 
Församlingsvåningen alla dagar i veckan kommer vi från 1 mars att också hyra ut 
expeditionen som kontor till ett antal frilansande journalister. De lokaler som är aktuella för 
detta är Bibbis, Fridas och Lars gamla rum samt rummet Markus. Rummet Lukas kommer vi 
fortfarande att nyttja själva vid behov samt för tillfälliga hyresgäster som vill ha ett 
styrelsemöte eller liknande. Alla kontorsgästerna hyr en andel av köket men även vi i 
församlingen har en andel av köket så att vi kan använda det vid behov. 
Matteusrummet har vi beslutat att inte hyra ut då detta behövs för medverkande då vi hyr 
ut kyrksalen. Dock för vi samtal med Johannesakademin (en ekumenisk studie- och 
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samtalsmiljö förvaltad av den Ekumeniska kommuniteten på Bjärka Säby) om att upplåta en 
del av det rummet för deras teologiska bibliotek. Deras bibliotek finns idag på Nya slottet i 
Bjärka Säby men på grund av att Pingstkyrkan själva vill nyttja slottet i större utsträckning 
söker de en ny plats. Tanken är i så fall att de står för en renovering och möblering av 
rummet så att rummet både fungerar som bibliotek och som plats för medverkande då vi 
eller andra använder kyrksalen. Deras vision med biblioteket är att det ska vara tillgängligt 
för både församlingsanställda och teologiskt intresserade människor som vill fördjupa sig i 
tron. 
 
Gallerigruppen 
Detta är mindre av en informationspunkt och mer av en samtalspunkt. Vi kommer därför att 
lyfta den när vi kan ha församlingsmötet. Kortfattat handlar det dock om att vi är i stort 
behov av människor som vill engagera sig i vår Gallerigrupp. Gallerigruppen är en 
förutsättning för att vi fortsatt ska kunna bedriva galleriverksamhet i kyrkan och som det ser 
ut nu har vi bara en person i gruppen. 
 
Fastan och andlig vägledning 
Under fastan erbjuder vi möjlighet för alla som vill andlig vägledning. Detta kan innebära 
t.ex. ett eller flera samtal med någon av våra pastorer eller diakon. Samtal kan äga rum på 
plats i kyrkan eller digitalt men vi kan också erbjuda hembesök på olika sätt. Kanske vill du 
prata om tro i vardagen – mitt hemma i din vardag? Eller så är ni en familj som skulle vi prata 
om hur pandemin påverkat er som familj och er tro? Vi är öppna för förslag men vill 
verkligen vara tydliga med att vi har frigjort tid i våra kalendrar för att i högre utsträckning än 
vad vi brukar ha möjlighet att erbjuda detta till er. Ta kontakt med någon av oss så kan vi 
prata om vad som passar er bäst. 
 
Församlingsstyrelsen och personalen genom 
Marcus Lind


