Ovansjös kyrkofullmäktigegrupps verksamhetsberättelse 2018.
Vi diskuterar pastoratets aktuella frågor när S-Ovansjö träffas eftersom att flertalet av de
som ingår i föreningen är dessutom aktiva inom pastoratet.
Vårt kyrkoråd läser en studiecirkel så att vi förtroendevalda får möjlighet att diskutera
det inre arbetet i kyrkan och trons mysterium.
Vi diskuterar ständigt hur vi skall förbättra inflytandevägarna för våra anställda, vi har
förbättrar ledningsstrukturen och hur arbetsplatsträffar och skyddskomiténs arbete skall
förbättra arbetsmiljön och hur de kan göra ledningsstrukturen tydligare för våra medarbetare.
Vi har beslutat att avlasta kyrkoherden delar av hens ansvar så att kyrkoherden kan arbeta
med strategiska och framtidsfrågor.
Vår församlingsinstruktion är beslutat och klar, Ett gediget arbete där alla har varit
delaktiga, nu kan vi arbeta vidare och se över er om vi har rätt kompetens bland vår
personal, behöver vi se över vårt arbetssätt, gör vi rätt insatser, vad ska vi satsa på så
att vi når flest församlingsmedlemmar på rätt sätt. Vilka lokaler skall vi ha och vad
ska dom användas till, detta arbete blir till stor hjälp när vi ska göra en lokalförsörjningsplan.
Vår personal är aktiva och delaktiva när det gäller planering, budgetering samt utvärdering
av verksamheten.
Nu äntligen är vårt larmsystem riggat och klart, vi har kopplat på brandsynsarbetet och
förnyat utrymningsvägar och skyltning för detta. Personalen har och kommer att gå
utbildning i hjärtstartare och brandsäkerhet varje år.
Vi har gjort ett flertal lyckade rekryteringar, men det börjar bli svårt att rekrytera präster,
diakoner och specialister inom fastighet och begravningsverksamheten. Större pastorat
har möjligheter att specialsy tjänster som lockbete
Det är fler och fler som deltar i våra gudstjänster, mässor samt övrig verksamhet, antalet
barn och ungdomar som deltar i våra aktiviteter ökar. Vi är stolta över att Kyrkans Unga
har startat upp verksamhet inom vårt pastorat de är med och utformar konfirmandarbetet
och lockar unga vuxna att fortsätta sitt engagemang, de planerar resor och läger som passar
deras målgrupp, de samarbetar med andra ungdomar inom vårt stift.
Vår nomineringsgrupp deltar och är aktiv i vårt arbete Vi har ett gott samarbete med vår personal
samt de övriga nomineringsgrupperna.
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