Protokoll från stiftsfullmäktigegrupp i Ludvika, lördag 21 sept 2007, 18 deltagare.
För minnesanteckningar finns en bilaga att hämta på www.gammelbo.se/stift.htm
1. Ludvikas Sonya Lindell hälsar välkommen till Ludvika en fantastiskt vacker höstdag.
2. Maria Ströman väljs till sekreterare.
3. Miljöfrågor (kl 10.15-11.00)
Kicki Strömgren berättar om miljöarbete i globalt perspektiv efter deltagande i en utbildning
på Stiftsgården i Rättvik. Bo Nilsson berättade att Hällefors redan för tio år sen bildade en
miljögrupp vars arbete inte kom igång förrän man beslöt utbilda personal och politiker.
Tre av 98 församlingar har miljöcertifieringen: Sala församling, Skultuna pastorat, Västanfors
församling. Diplomering Ljussteget har ett tiotal: Badelunda, Hällefors, Hjulsjö, Haraker,
Järnboås, Nora, Norberg, Romfartuna, Skultuna, Stora Kopparberg, Viker.
Litteraturförslag: ”Gröna postillan”, ”Nådegåvan”, ”Skribenter med gröna fingrar – en bok
om vår miljö”, ”Levande Stenar – församlingsutveckling”, ”Jorden har feber – kan vi hejda
klimatförändringen”, ”Broder sol, Moder jord och allt däremellan” från Växjö stift innehåller
förslag till miljögudstjänster, ”Världens chans”.
Diskussionen mynnade ut i enighet om att vi i budgetarbetet prioriterar att använda extra
anslaget för utbildningssatsningar med inriktning på miljöarbete.
4. Barn 2007 – 2008
Grupparbete kring frågan vad vi behöver för stöd från stiftet i arbetet.
O Saknas en koppling till skolarbetet grundskola och gymnasium.
O Sammanställning av olika program/arbetsmaterial som finns att arbeta med.
O Behöver hjälp med hur man faktiskt kommer in på skolor när det finns motstånd.
O Samspel mellan kyrka skola nödvändigt att få stöd i.
O Skapa ungdomsråd lokalt.
O Konfirmationsmaterial som samverkar och passar med idrotten saknas.
5. Vigselrätten
Enighet om att vi är positiva till samkönade äktenskap.
6. Biskopsvalet
En grupp med alla nomineringsgrupper inklusive Kyrkans Unga, präster och diakoner har
arbetat fram en önskad profil. Provvalet 1 nov i Falun är fritt för vem som helst att föreslå
kandidater. Till 1 okt ska gruppen ha intervjuat sina kandidater. I januari sker första valet för
att se om någon får 50 %. Hearing inför nästa valomgång. Cirka 500 elektorer ska delta.
7. Stiftsgården
Gamla gästrumsflygeln vill man bygga om för 8 miljoner. Stammar, elledningar, dusch och
toa på varje rum. Bett om 3,8 miljoner på två år. Budgetberedningen har hittills sagt ja.
8. Biskopsgården
Den privata delen ska bli privat med eget kök. Alla stammar bytas och möglet i gamla
kapellet åtgärdas. Hiss på utsidan mot ån.
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9. Afrika & Åsa
Lars Rydje berättade om sina imponerade intryck efter elva dagar i Mozambique tillsammans
med investerarna i fonden: Hovard, holländsk pensionsfond, Världsbanken, Norska kyrkan,
fond i Danmark plus en privat investerare från Australien. Levas Floor är ett rent
biståndsprojekt men skogsfonden är ren affärsverksamhet i odling och förädling.
Åsa kommer att arbeta 20 % med biståndsprojektet. 600 människor har fått arbete direkt
genom fonden, vilket ger 6000 människor en tryggad tillvaro. 160.000 hektar totalt i båda
projekten. CBY önskar 5000 kr/församling för Mozambique.
10. Kyrkomötet
Första perioden är utskottsarbeten. Vigselfrågan blir nog den största frågan. Andra större
ärenden torde bli demokratifrågorna, överklagandenämndens arbetsformer och befogenheter,
”diakonåret”. Motion från Västerås om samverkan mellan församlingar. 90 motioner totalt.
11. Stiftets budget 2008
Lars redovisade ur beredningsförslaget: 98 miljoner i intäkter, 97 miljoner i utgifter. 57,5 i
kyrkoavgift, 14,3 i stiftsbidrag.
Bland kostnadsställen finns t.ex: Kyrkliga kulturarvet, kyrkobeskrivningar, fastighetsdrift,
planering & kansli, administrativ service, församlingsavdelningen, egendomsförvaltning,
församlingsbidrag inkl sjukhuskyrka, fjäll, turism osv, externa bidrag, verksamhetsprojekt
som konfirmandprojekt, rollspel, Barn 2007-2008 mm. Stiftsmöte vid biskopstillträdet.
12. Nästa möte
Stiftsfullmäktige i Rättvik.
Ärende att diskutera i partigruppen: Broderskap

__________________________
Lars Rydje, ordförande
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