
    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Datum:  
Församlingsrådet för 
Växjö stads- och domkyrkoförsamling                                     2022-08-31 

 Utdragsbestyrkande 
 

 

   
 

Plats och tid Skogslyckans församlingshem 2022-05-31  
 
Beslutande Urban Stattin ordförande, Katarina Friberg pastoralchef, Erika 

Lagergren, Henrik Johansson, Ingrid Rüden, Curt Eriksson, Sandra 
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§ 48 
 
Ersättares inträde 
 
Beslut: Ersättare väljs enligt rullande schema utifrån fullmäktiges beslutsordning för 
ersättare 
 
 
§ 49 
 
Samlokaliseringsprocessen - information 
 
Information från ordförande och vice ordförande vilka är församlingsrådets 
representanter i Samarbetskommittén med EFS.  
Vid kyrkorådets sammanträde 2022-06-21 beslutades följande: 
att pastoratet fortsatt välkomnar EFS-samarbetskyrka inom pastoratets församlingsliv 
och erbjuder EFS-föreningen att disponera Högstorps kyrka som sin hemkyrka under 
förutsättning av att pastoratet och EFS-föreningen senast 2022-11-30 har kommit 
överens om: 
 
     -  former för avveckling och försäljning av Västrabokyrkan 

- former och ansvarsfördelning för EFS-föreningens disposition av Högstorps kyrka 
- EFS-föreningens roll i pastoratets pastorala verksamhet och planering samt 
- ett reviderat samarbetsavtal vilket har undertecknats 

 
Pastoralcheferna Katarina Friberg och Johannes Grimhedenleder arbetar med 
processerna. Den ekonomiska förvaltningen i frågan kommer att utgöra ett eget 
projekt.  
EFS- föreningen firar Västrabomässan i Högstorps kyrka 18/9 kl 10.00.  
Annonsering i Trovärdigt. 
 
 
§ 50 
 
Besöksgrupper i Växjö stads- och domkyrkoförsamling 
 
Pastoralchef Katarina Friberg har samtalat med diakonkollegiet och det finns en stor 
vilja att hitta möjligheter framåt. Viktigt för varje kyrka att hitta vägar i det lokala – vilka 
skulle vilja ingå i en besöksgrupp? Det finns behov av en sammanhållande funktion 
som samordnar och vägleder/handleder församlingens besöksgrupper i de olika 
kyrkorna. 
Beslut: Pastoralchef Katarina Friberg samråder med diakonkollegiet om en 
sammanhållande funktion och återkommer med förslag på församlingsrådet 30/11. 
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§ 51 
 
Information från arbetsgrupp verksamhetsråd och församlingsråd 
 
Till sammanträdet har arbetsgruppen gjort en sammanställning av uppgifter och 
ansvarsfördelning.  

•  Poängteras tydligt vikten av en bred sammansättning med representation från 
olika delar av verksamheten och gudstjänstlivet. 

•  I varje kyrka ska det finnas en anställd som ansvarar för verksamhetsrådet.  

•  En representant i varje verksamhetsråd ska vara ledamot eller ersättare i 
församlingsrådet. Denna person ansvarar för att rapportera till församlingsrådet 
om vad som sker i verksamhetsrådet och vice versa. 

• För att ytterligare underlätta informationsutbyte och rusta verksamhetsråden för 
sina uppgifter ska det årligen hållas inspirations- och/eller utbildningsdag/kväll 
som är gemensam för församlingsrådet och samtliga verksamhetsråd. 

Vad gäller verksamhetsrådens uppgifter hänvisas till den sammanfattning som 
kyrkorådet tog fram 2016. 
 
Pastoralchef Katarina Friberg informerar att det ser olika ut i olika kyrkors 
verksamhetsråd. I några råd är det enbart kyrkvärdar och i något råd finns även 
representanter från körer och annan församlingsverksamhet. 
 
Församlingsrådet och verksamhetsråden arbetar vidare med frågorna. 
 
 
§ 52 
 
Biskopens visitation 
 
Pastoralchef Katarina Friberg informerar om biskopens visitation i pastoratet under 
hösten. Biskopen bjuder in Växjö stads- och domkyrkoförsamling till möten vid fyra 
olika tillfällen: 24/10 Mariakyrkan, 8/11 Teleborgs kyrka, 10/11 Domkyrkan samt 15/11 
Skogslyckans kyrka. Mötena kommer att ske kl 16.00-20.00 där den sista timmen 
särskilt ska rikta sig mer utåt och ha ett speciellt tema. 
Samtliga församlingsråd i pastoratet inbjuds till möte med biskopen 26 oktober kl  
18-21 i Mariakyrkan med temat Liv i församlingen. 
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§ 53 
 
Ideellas utbildningsdag på Kronoberg 
 
Pastoralchef Katarina Friberg informerar om Idédag för ideella på S:t Sigfrids 
folkhögskola Kronoberg lördag den 8 oktober. Dagen är en del av stiftets 
fortbildningsvecka för anställda och ideella. Anmälan till idédagen sker på Växjö stifts 
hemsida. 
 
 
§ 54 
 
Kyrkorådets ledamöter informerar 
Ingen särskild information förutom tidigare meddelad i sammanträdet om EFS. 
 
 
§55 
 
Pastoralcheferna informerar 
 
Pastoralchef Johannes Grimheden informerar från Mariakyrkan att man firat 
gudstjänster i sommar som planerat. Björn Pettersson prästvigdes i somras och gör 
sitt adjunktsår i området. Ny präst i främst Johanneskyrkan är Marko Aldén som börjar 
arbeta i september. Diakon Jonas Lindstrand kommer att sluta sin tjänst och 
vikarierande diakon under hösten blir Hans Heerman Göranson. Rekrytering av 
musiker till Johanneskyrkan pågår. Det kommer att vara 4 konfirmandgrupper. Under 
hösten kommer det att bli fyra seminarier direkt efter söndagens mässa med inriktning 
liturgi. Under sommaren har internationella gruppen haft tre sommarcafé med program 
i Mariakyrkan med cirka 30 besökare per gång. Insamlade pengar har gått till ACT, IM 
samt Diakonigåvan. Funderingar pågår om en form av öppen verksamhet i anslutning 
till onsdagsmässan. 
 
Pastoralchef Hanna Stark lämnar rapport via pastoralchef Katarina Friberg. 
Gudstjänstlivet i Teleborgskyrkan har flutit på med något färre besökare. Det har 
erbjudits tre grupper för möjlighet till gemenskap i vardagen: promenadgrupp, 
kaffestunden och språkcafé samt en grillkväll med cirka 40 besökare. I höst blir det 
sopplunch, leva-vidaregrupp, språkcafé, fredagsmys samt 2 bibelgrupper för barn på 
farsi (iranskt språk), klädbytardag, samt informationsmöten på campus. 
Församlingsresa ordnas till Wanås konstpark. Prästen Hanna Thärnold har gått i 
pension. Diakoniassistenten Karolina Allgulins vikariat har avslutats. Prästen Melina 
Blomqvist tillträder 1/9 vikariat som pastoralchef i Öjaby. Madeleine Nyhlén har tillträtt 
som församlingspedagog/assistent och kommer att verka i både Teleborg och TVK. 
Anette Lindén har tillträtt som diakon och även hon kommer att verka i både Teleborg 
och TVK. 
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Forts. § 55 
 
Domkyrkokaplan Jens Linder lämnar rapport via pastoralchef Katarina Friberg.   
Pastoralchef Åsa Ingvert, organist Linda Andersson samt vaktmästare Daniel Källner 
har slutat sina tjänster. Jens Linder är tf pastoralchef under hösten. Jan-Olof 
Johansson och Elisabet Stoltz Nicklasson kommer att vikariera i höst. Ny vaktmästare 
efter Torsten Svahn, som går i pension 20 oktober, är i princip klart. Intervjuer med 
sökande till musikertjänsten pågår. 
Uppstart för konfirmander sker under september, Dagverksamheten börjar 15/9 och 
lunchmusiken kommer igång from innevarande vecka. Domkyrkans dag firas 10 
oktober.  
Juli månad blev som många somrar en månad med få deltagare på högmässorna. Det 
har varit många och välbesökta konserter i sommar. Många både inhemska och 
utländska turister har besökt domkyrkan och ett flertal guidningar har genomförts. 
Domkyrkan har bemannats både med personal och frivilliga maj-september. Vid sex 
tillfällen har det varit allsång på Lilla torg med 25-30 besökare. Sommarverksamhet för 
barn och familjer har erbjudits med cirka 10 familjer vid de flesta tillfällena. 
 
Pastoralchef Katarina Friberg informerar från Centrum Öst att gudstjänstlivet varit i 
gång hela sommaren. I Högstorps kyrka har det varit öppen mötesplats och ganska 
välbesökt. I Skogslyckan har det varit en öppen familjeverksamhet med många 
besökare. Tre konfirmandgrupper startar med fler deltagare än i våras. I september 
startar café Foajé i Skogslyckans församlingshem, en öppen verksamhet. Under 
hösten erbjuds ett nytt sätt att närma sig bibelläsning under fem tisdagskvällar, 
”Befriande bibelläsning”. En sorgegrupp startas också i höst. 
 
 
§ 56 
 
Arkivering 
 
Birgit Lerman undrar hur församlingens material förvaras och arkiveras. Protokoll från 
t.ex. församlingsråd arkiveras i Domkyrkocentrums arkiv men övrigt material är osäkert 
hur det förvaras. Påpekas att det är viktigt med arkivering då det är en del av 
församlingens historia. 
 
 
Beslut: Pastoralchef Johannes Grimheden tar frågan vidare och återkommer. 
 
 
§ 57 
 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 
 



    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Datum:  
Församlingsrådet för 
Växjö stads- och domkyrkoförsamling                                     2022-08-31 

 Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 
 
§ 58 
 
Samtal om kapitel 2 i boken Du är vald. 
 
 
§ 59 
 
Sammanträdet avslutas. 
 


