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Kaplan
Kaplan (tidigare kapellan, dvs kapellpräst, präst i kapellförsamling) var den gamla titeln
för kyrkoherdens medhjälpare i Svenska kyrkan. I Finland kallas kyrkoherdens
medhjälpare fortfarande kaplan (Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland), men motsvaras
idag av komminister i Sverige. Titeln kaplan används fortfarande inom Svenska kyrkan
och avser en biskops medhjälpare, eller en präst med särskilt ansvar. Det kan till exempel
gälla ansvaret för gudstjänstlivet i en bestämd kyrkobyggnad.
I Norge kallas kyrkoherdens medhjälpare kapellan. Utanför Norden har titeln kaplan
eller chaplain varierande betydelser, men i de flesta fall syftar den på någon form av
hjälppräst eller präst med begränsade, speciella uppgifter, som t.ex. fältpräst,
sjukhuspräst eller skolpräst.

Håll ut snart är våren här..
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Här kommer årets första infoblad från styrelsen.
Vi hoppas att året börjat bra, och vi önskar alla en
god fortsättning på 2008!

Nyinflyttade
Vi har två nyinflyttade, nämligen Martin Amrén i C-trappan,
och Patrik Borg i B-trappan.
Vi hälsar dem välkomna och hoppas de skall trivas hos oss!

          Blir grannarna störda?
Tänk på att vi alla måste visa hänsyn till våra
grannar, genom att inte spela för hög musik sena
kvällar och nätter. Efter en del synpunkter
hoppas vi att alla kan visa varandra respekt och
hänsyn, för allas vår trivsel.

Tvättstugan
Det kommer tyvärr en hel del klagomål på städningen av
tvättstugan. Det gäller bl a golvtvätt, rengöring av maskiner. För
allas trevnad, tänk på att städa noga efter varje tvättpass. Vi är
säkert alla överens om att ingen vill börja sitt tvättpass med att
städa efter någon annan!

Soprummen
Vi har fortsatt bekymmer med
sopsorteringen, särskilt containern
med pappersförpackningar. Vi måste
än en gång påpeka vikten av att vika
ihop och platta till pappkartonger
innan de läggs i containern.

Parkeringsplatserna
Vi kommer från den 1 april i år att höja
månadshyran för parkeringsplatserna
till 200 kronor.

Utemiljön
Vi har haft besök av två personer från HSB:s trädgårdsavdelning
för att gå igenom vad vi kan göra med vår utemiljö. När vi fått
deras förslag kommer vi att presentera detta.
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Stege
Föreningen har köpt in en stege, som vi förvarar
i elrummet i källaren. Denna är till för oss alla, så
om ni behöver låna den, ta kontakt med någon i
styrelsen, så låser vi upp för er.


