Västerås Stifts s-grupp

Länk till vår webb via e-post den 23 jan 2015

Närvarande: ordinarie ledamöter och ersättare

Minnesanteckningar gruppmöte Lörd 17 jan 2015
Gruppmöte med Socialdemokratiska Stiftsfullmäktigegruppen i Västerås Stift, i Prostgården Stora
Tuna kl 10-15.
Närvarande: Närvarande: Ingemar Bergmark, Åke Bråten, Kerstin Byström, Anna-Karin Dahl, Jörgen Eklund, Agneta Ivemyr,
Maria Lagerman, Jons Ingemar Larsson, Sten Ljusteräng, Ulla Nordlien, Lars Rydje, Britt Sandström, Antti Tsupukka, Inger
Wahlman samt ersättaren Kjell Munther och revisorn Svante Ek = 16 personer samt Wanja Lundby Wedin och Lennart.
Meddelat förhinder: Ordinarie ledamöterna Karolin Andersson, Lars Ericson, Stefan Grundberg, Karin Karlsson, Mikaela
Karlsson, Görel Korkman, Lars-Erik Lunå och ersättarna: Bertil Bresell, Lena Johnsson, Lars Evert Larsson, Elisabet
Palmkvist, Margot Stövling, Torbjörn Luth, Anna-Kay Törnqvist, Lisbeth Wallman.
Därtill ej närvarande: Nisse Bergström, Roger Eklund, Ulla-Britt Emanuelsson, Per Flinck, Kjell-Olov "Olle" Jansson, Björn
Flinth, Birgitta Jonsson, Bror Limberg, Yvonne Krusell Neld och Jan-Erik Wikman.

Mötets öppnande. Lars Rydje hälsar alla välkomna och förklarade mötet öppnat
Psalm: ”Som sådden förnimmer Guds välbehag”. Inledning av Ingemar Bergmark om Apg text om hur
göra för att ingen skulle lida nöd. Gud äger jorden! Som i psaltaren 1. Vi har den till låns och ska förvaltas
för att vara bebolig för barnbarns barn. Se till vår nästa.
Wanja: Vi ställer inte krav på bekännelse, men en känsla för viljn att förvalta himmelriket på jorden.
Räkmacka kan tyckas att så segla in som vice ordförande i kyrkostyrelsen utan tidigare kyrkopolitiskt
arbete, men i kyrkan finns behov av olika erfarenheter. Märkt mer som förenar än som skiljer mellan fack
och kyrka, än mellan kyrka och parti! Vi delar det kyrkan står för. Inte samma krav på motsättningar som i
politiken, inte samma behov att vinna debatter. Samförståndsanda i viljan att värna vår gemensamma
kyrka. Inte sudda ut vår politiska identitet. Inte ens Mats Hagelin (ba) sällan öppna konflikter med oss.
Hämtar inte kraft i olikheterna, utan i respekten för olikheten.
Valhandboken håller än. Citatet från Öppna kyrkan: Öppen med plats för alla oavsett var man befinner sig
på trons väg. Människovärde sammanfaller med vår grundsyn frihet och solidaritet. En angelägenhet för
de många.
Svårt att förstå att SD värnar kyrkan när all annan politik är dess motsats. FK inte helt lätta att samarbeta
med. (Lars varit med på 34 kyrkomöten.) SD och FK tar nog ungefär halva talartiden på plenum. Som
motionärer får de mer tid också. Bilden utåt blir att de tar stor plats! Vi måste se över formerna för arbetet
på kyrkomötet.
Viktigare att arbeta för att bli fler aktiv medlemmar, än fler till antalet. Och mer av vad vi får för pengarna.
”Whats in it for mee”. Bristande kunskaper om kristen tro. Inte minst unga.
-

Lars: Hur skapar vi relationer så medlemmarna känner att de ”får” vad de vill ha.

Gudstjänstlivet krymper de facto. Antje talar om gudstjänstglädje, mindre pliktdeltagande. Människors
förväntan handlar mycket om att finnas till vid livets högtider, kriser och katastrofer. Många förväntar sig
att vi finns för de mest utsatta, hemlösa, EU-migranter, men är det vad kyrkan ska vara? Kulturarvet
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förväntas vi sköta. Men i undersökningar tycks en majoritet se kyrkan som en samhällsaktör, mer än vi
vetat. Kyrkan är allt mer sällan mitt i byn. 2/3 sa att man förväntar sig att kyrkan bidrar till att minska
motsättningarna i det mångkulturella samhället.
Kyrkan presenterar sig själv med: gemenskap och sammanhang, plats för möten, röst för de utsatta,
internationell solidaritetl.
-

Maria: Var synliggörs gudstjänstlivet i den uppräkningen?

Handling och ord är evangeliet i praktiken.
-

-

Britt: Domkyrkan visar upp sig som ett värdshus, där kan man stanna och där kan man passera
för att stanna senare. Folkkyrkotanken viktig att driva.
Ingemar: Nathan Söderblom (tack vare lotten i domkapitlet i Västerås kom han ”i tredje
rummet”) grundläggande tes om uppenbarelseteologin – Gud arbetar i historien genom
människorna hela tiden. 1 maj 1917 samarbetade han med socialdemokraterna i Uppsala med
en gudstjänst och sa att regeringen måste ta tag i frågan om arbetarnas möda och kamp.
Maria: Dotterns kommentar: Man blir ju inte en bil för att man går in i ett garage likaväl som
man inte blir religiös för att man går in i en kyrka.

Finns en bild av hur man är som kristen som känns obekant med det egna livet.
Vad göra utifrån manifestet? Fyra områden om människors behov osv i 12 punkter. Se vilka utmaningar
som finns lokalt. Lägg valmanifestet som ett raster över tillvaron. Behövs på alla nivåer. Talat i
kyrkomötets gruppstyrelse hur bli tydligare i att skriva motioner, så vi kan bocka av i valmanifestet. Mest
enskilda motioner i spridda skurar annars.
1.
2.
3.
4.

Växande ekonomiska klyftor – var kan vi göra skillnad?
Växande rasism – vad kan vi göra?
Flyktingsituationen i världen och här – vad kan vi göra?
Klimatfrågan – vad kan vi göra?

Växande klyftor förändrar människor. Hur skapar vi tillit med klyftor? Tillit är som högst där demokratin
är stark, jämlikhet/jämställdhet, stabila institutioner. Trygga och fria människor upplever tillit. Unga har
lägre tillit idag. Samhällen och orter med växande socioekonomiska klyftor har lägre tillit.
Vad kan vi göra för att unga känner sig trygga och starka att våga välja rätt gymnasielinje. Kan vi bli
mönsterarbetsgivare för unga?
Diskuterades om överskottet över målkapitalet skulle användas och delas ut, men KS ville ha en översyn
inför framtida behov. Även om vi har det i programmet så är den faktiska skrivningen att tillsammans med
kommunerna göra det, inte att använda medlemmarnas pengar ”rakt av”. Vi kan däremot ta emot fler i
garantin att komma ut i arbetslivet.
-

Maria: Verkligheten för de ungas arbetsmarknad är värre än vi ens kan föreställa oss!
Lars: Bilden av att vi är en dålig arbetsgivare?

Kända som arbetsgivare för att inte ligga på topp i kyrkan. Men vi har ju kollektivavtal vilket inte alla har.
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-

Bråten: Vi kan inte erbjuda alla 36 konfirmander sommarjobb, då gick vi i botten ekonomiskt.

Vi kan inte skapa jobb åt unga med ens de 100 miljonerna. Men ha en organisation att ta emot. Erbjuda
duktiga handledare. Ställa upp som arbetsplats! Finns det församlingar med läxhjälp här? Nog finns det
pensionerade lärare som kan bistå i en sådan verksamhet? En Guds Tjänst att bidra med.
Församlingsgemenskap! Generell välfärd för alla når som regel de som mest behöver det.
-

Ingemar Bergmark: Barn i missbrukshem behöver våra insatser. Fler konfirmander döper sina
barn.
Dahl: Vi har ju inte majoritet i alla församlingar. Även med stora lokala insatser från
församlingen ökar stödet för SD.

Varför växer SD? Har de väckt något där man känner att andra inte kan leverera? Vi vinner inte val om vi
inte vinner storstädernas medelklass. Är det ”nu får det vara nog”. Man tror på den enkla lösningen att vi
som bor här nu ska ha det bra. Blixtlåset finns inte i en värld med större flyktingkatastrof – 50 miljoner på
flykt där 33 miljoner är internflyktingar i eget land. 16,7 miljoner flyr till annat land, 85 % flyr till
grannland. Kvar blir 3 miljoner som flyr till väst. Cirka 100 000, 1 % av vår befolkning, kommer hit.
-

Lars: Hur många fler kommer tro att ”muslimerna kommer ta över”?
Britt: Två brev på BU från församlingar med förläggningar där man ber om hjälp från stiftet.

Manifestet har med just detta med flyktingfrågor. I Härnösand en församling med 100 personer där 75
flyktingar togs emot. Man förberedde sig och bestämde att de skulle få det bra.
-

Ingemar: Girighet är ondskans födkrok.
Wanja fick höra i vården: ”Mycke vill ha mer och fan vill ha fler”
Åke: Svängningar mot populism i andra partier påtaglig.
Dahl: Har haft mycket informationsmöten lokalt men ändå växer SD tredubbelt i val!

Kyrkostyrelsen just beslutat öka närvaron i mellanöstern. Faktiskt också efter Sandahls motion ge pengar
till församlingar som tar emot mycket flyktingar. Projekt ”Vinternatt” i Stockholm. Ta vandra i hand i
stiftet få igång saker. Lär av varandra i stiftet.
-

Lars: Hur kommer man agera centralt för interreligiöst praktiskt samarbete.

Budkavle går runt nu mellan kyrkorna. Guds Hus i Fisksätra, katoliker, muslimer, SvKy. Billig mat, kläder
till barn. Insamlingsstiftelse att bygga ihop en moské intill kyrkan.

Biskopsvalet - Lars
Cirka 600 röstberättigade. Senast 27 feb ska elektorerna och ersättare vara valda. Bevaka att det blir
proportionella val! Torsdag 19 mars nomineringsval på Galaxen i Borlänge med alla elektorer. Enda stället
man får nominera på. Ska vara tillfrågad och acceptera nominering. Önskvärt med en biskop som vill
bibehålla goda relationer personal och förtroendevalda. Hittills föreslagna finns på webben:
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https://internwww.svenskakyrkan.se/vasterasstift/biskopsval2015/foreslagna-personer
-

Sven Hillert
Karin Johannesson
Mikael Mogren
Jerker Alsterlund
Maria Ytterbrink
Gunilla Hallonsten

16 april hearing på Västerås Congresscenter med direktsändning av de som får mer än 5 % av rösterna.
Valet är tisdagen den 28 april kl 11 i kontrakten. Andra valet tisdag 19 maj om ingen får mer än 50 %. Om
någon kandidat får mer än hälften av rösterna är valet klart.
-

Inger Wahlman vill föreslå en kandidat som fyller 56 år, född 1959.

Domprostmottagning i feb. Brobäck och Söderberg går snart också. Valet kostar 700 000 för stiftet.
Västerås pastorat kostar det 300 000 kr med förlorad arbetsförtjänst för sina 55 elektorer.
-

Jörgen: Viktigt framhålla vikten av goda kvinnliga kandidater. Lund hade bara fem gubbar att
välja bland. Kanske dags för externrekrytering då de båda senaste varit internt.
Britt: Frågar om en namngiven om denne kan vara en lämplig kandidat.
Ingemar: Bästa kandidaten oberoende av kön!

Stiftsorganisationen - Jörgen
-

Stora strukturförändringar i stiftet och personalrotation av pensioner föranleder frågan att se
över behoven och bemanning.
Vem och vad vill man ha uträttat från församlingarna. Vilket främjande är centralt att behålla?
Norrbärke-Söderbärke skulle behöva se över frågan om indelningsändring. Så även
Grangärde/Ludvika.
40 samfälligheter blev pastorat med Västerås som största. Malmö har bara 6 församlingar
numera. Västerås 11 församlingar har nu 13!
Finnåker och Rättvik är centrala för främjande av de ungas villkor och rekrytering av kyrkans
personal. Församlingarna skickar allt färre på kurser i Rättvik!

Klimatfrågan – Ingemar
Klimatbrevet väl värt att sprida till alla hushåll liksom ”stora boken om kristen tro”
-

Planeten som träffar en annan planet… ”Jag mår ingen vidare, fått ”homosapiens”.”
Var och en kan bidra att minska klimatpåverkans avigsidor.
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-

När 95 % beror på människans roll så är det bara en massrörelse som kan åstadkomma
förändring.

Övrigt
-

-

-

Redan 23 som gillat bilden av vårt möte på Facebook i olik grupper och hos personer. 23 + 7 +
8 + 2 = 40 pers!
Levas Flor: Lingons och Söderberg har fått uppdrag från beredningsutskottet att sälja.
Sengulanes efterträdare vill inte att projektet drivs vidare. Skulle behövas 1,2 miljoner i
investeringar och omkostnader för innestående löner. Nuvarande VD:n har sagt upp sig.
Förberedelser i anslutning till Finnåker pågår för att bygga en Lajv-by av olika intressenter.
Rönt stort intresse inom den kretsen i hela Sverige redan.
Rättvik fått 700 000 kr från en Amerikansk fond för att främja ungdomsarbetet.
Skogsbranden: Det som befarades bli en förlust på 12 miljoner kanske landar på 1-2 miljoner
tack vare bytet av mark mellan naturvårdsverket och stiftet som får mark i Guldsmedshyttan.
Ganska mycket virke har tagits ut ur den brända skogen. Försäkringsfrågan är en drapa för sig,
men premien så dyr och självrisken så hög att stora bolag inte har råd. Undersöker möjlighet att
ta katastrofförsäkring, men trots 10 miljoner i självrisker blir nivåerna höga.
Flyktingarbetet: Lyftes hur de lokala förhållandena förändrats där boenden erbjuds av parter
som inte engagerar sig i de boendes villkor.

_______________________________
Lars Rydje, mötesordförande

___________
Maria Lagerman, mötessekreterare
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