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Svante Svensson

Ordförande

Tankar från styrelsens och 
Ungdomsrådets möten.

Hösten har gått fort. Snart är det 
dags för julmarknad och därefter 

firar vi Första Advent. Ett nytt kyrkoår 
startar.
Vad har vi då arbetat med för frågor på 
våra styrelsemöten senaste tiden? 

Ny arbetsform
Naturligtvis har det mycket kommit att 
handla om den nya arbetsformen med 
gemensam styrelse och Ungdomsråd. 
Det är ju inget helt nytt eftersom vi 
haft en hel del gemensamma möten de 
senaste åren, men nu är vi en styrelse 
med formellt två ordföranden och två 
kassörer. En till största delen gemen-
sam agenda och en bra grund att stå på 
när olika frågor dryftas. 

Ungdomsarbetet
Mycket har handlat om vårt ungdoms-
arbete och vad vi vill satsa på framö-
ver. En dag med ledarutbildning 
kommer att genomföras i januari och 
vi känner att vi har en grupp ledare 
som ger både av sin tid och sin  kraft 
och behöver få känna vår uppskatt-
ning. 

Nytt ungdomsprojekt
Något som också känns mycket aktu-
ellt just nu är att lägga grunden till ett 
ungdomsprojekt som förhoppningsvis 
kommer att starta under vårterminen 
2013. En tilltänkt ledargrupp har haft 

flera träffar och vi har fått ta del av 
deras tankar och idéer. Om allt går 
som det är tänkt så hoppas vi att det 
ska mynna ut i att en grupp ungdomar 
träffas, planerar och läser in sig på ett 
par länder som de så småningom 
hoppas kunna besöka. Tanken är att 
det ska sträcka sig över en längre tid 
och  få ungdomar att  engagera sig 
även efter konfirmationsålden (se mer 
sid 5).
Du som tycker att detta verkar in-
tressant kan vända dig till bland annat 
Joakim Wohlfeil, Göran Bondesson, 
Karin och Henrik Isaksson samt Si-
mon Jernberg och ställa frågor och 
även höra vad du kan göra för att stöt-
ta projektet.

Barnmusikprojektet 
fortsätter även under 2013 då vi har 
fått löfte om fortsatt ekonomiskt stöd. 
Ni inbjuds till två tillfällen att se och 
lyssna på de mycket duktiga och skön-
sjungande barnen. Jag har arbetat med 
många grupper barn, men de här är 
outstanding, som man brukar säga. De 
lär sig snabbt och de har så vackra rös-
ter. På julmarknaden och Lucia får ni 
njuta och glädjas.

Ditt engagemang behövs
Valberedningen har nu startat sitt arbe-
te inför årsmötet. På sid 13 här i bladet 
kan du läsa att de ber att var och en 
tänker till och kanske också erbjuder 
sig att ingå i något arbete. Styrelsen 
till exempel. Då får du chans att påver-
ka vilka frågor du vill  ska prioriteras i 
vår församling.

Några tankar från höstens styrelsemö-
ten, förmedlade av
Kerstin Neider - styrelsemedlem
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