
 
 
 
 
Tibro pastorat 
Sammanträdesprotokoll Församlingsrådet i Ransbergs församling 
Sammanträdesdatum: 2022-05-04 
Plats och tid: Ransbergs församlingshem klockan 18:00-20:05 
 
Beslutande: 
Ledamöter: 
Jan Holm (ordförande) 
Kenth Wengholm (vice ordförande) 
Helena Lindström 
Tove Hagstedt 
Svante Andrén 
Kyrkoherde Sami Kaukonen 
Lillemor Eriksson (ersätter Hampus Borg) 
 
Övriga närvarande: 
Lina Dahm              Förvaltningsassistent 
 
Justering tid och plats: Högåskyrkan den                  2022 § 32-47 
 
 
Sekreterare: _______________________________________________ 
                          Lina Dahm 
 
 
Ordförande:________________________________________________ 
                                  Jan Holm 
 
 
Justerande:________________________________________________                         
  Svante Andrén 
 
 
Anslag/Bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Församlingsrådet i Ransbergs församling Sammanträdesdatum: 2022-05-04 
 
Datum för anslags uppsättande:                            Datum för nedtagande:  
 
Förvaringsplats för protokollen: Kansliet Svenska kyrkan Tibro. 
 
 
 
 
Underskrift 
 
___________________________________________ 
Lina Dahm, förvaltningsassistent 
  



 
 
 
 
FR § 32 
Inledning 
Mötesordföranden förklarar mötet för öppnat.  
 
FR § 33 
Upprop 
Upprop förrättas. 
 
FR § 34             
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns med följande tillägg: 
Upplåtande av församlingshem 
 
FR § 35 
Val av justerare  
Att jämte mötesordföranden justera protokollet väljs Svante Andrén. 
 
FR § 36 
Föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
FR § 37 
Information från kyrkorådet 
Föregående kyrkoråds protokoll gås igenom.  
Informationen noteras. 
 
FR § 38 
Dop 
Sami talar kring dopet ur ett historiskt perspektiv.  
Informationen noteras. 
 
FR § 39 
Upplåtelse av församlingshem för namngivningsceremoni 
En förfrågan om att hyra församlingshemmet i Ransberg för en namngivningsceremoni har 
inkommit. Beslutet om detta ligger hos kyrkoherden (till skillnad från om förfrågan gällt en 
kyrka) men kyrkoherden önskar höra församlingsrådets mening.  
Församlingsrådet anser att frågan inte är helt enkel, framför allt ur lika-behandlingssynpunkt, 
men menar också att det kan vara olämpligt att hyra ut kyrkans lokaler till ceremonier som 
uppkommit som ett icke-kristet alternativ till kyrkliga handlingar. 
 
FR § 40 
Tornrundan 
Kenth Wengholm rapporterar hur planeringen går. Tornrundan genomförs den 9-10 juni, och 
samordnas med visningar av andra klocktorn i området.  
Informationen noteras.  
 
  



 
 
 
 
FR § 41 
Församlingsliv i Ransberg 
Sommarmusiken börjar den 26 juni i Ransberg, med en projektkör under Magdalena 
Zetterströms ledning och avslutas den 21 augusti med traditionell trad jazz. Sommarmusiken 
genomförs varannan söndag kl 19, med vissa undantag. De söndagar som det är sommarmusik 
är det ingen annan gudstjänst i Ransbergs kyrka, övriga söndagar är det gudstjänst kl 10. Drive 
in-kyrkan (som genomfördes på prov under förra sommaren) kommer att genomföras vid 
några tillfällen under sommaren.  
Lillemor tar upp frågan om hur kyrkan i Ransberg kan bli mer synlig, och hur man ska öka 
medvetenheten om kyrkans verksamhet. Sami informerar om de tankar och planer som finns i 
arbetslaget.   
Informationen noteras.  
 
FR § 42 
Valborg 
Valborgsfirandet vid Örlen var mycket välbesökt (ca 300 personer) och uppskattat. Ca 40 
personer följde med till församlingshemmet för att fika. Församlingsrådet diskuterar om 
möjligheten att utöka med fler aktiviteter nästa år.  
Informationen noteras. 
 
FR § 43 
Information om takrenoveringen 
Kenth Wengholm informerar läget och om upptäckter som gjorts under arbetet. Tyvärr blir 
arbetet försenat och kommer pågå även under och efter semestern. 
Informationen noteras.  
 
FR § 44 
Arbetsordning 
De arbetsordningar som kompletterar kyrkoordningen är under omarbetning.  
Församlingsrådet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inarbeta församlingsrådets 
arbetsordning som ett avsnitt i kyrkorådets, så att en gemensam arbetsordning gäller för både 
kyrkoråd och församlingsråd.  
 
FR § 45 
Kyrkoherden har ordet 
Sami Kaukonen informerar: 

• Drop-in-dop 14 maj i Högåskyrkan 
• Årligt möte 1 ”Vägen vidare” 
• Biskopsmötets uttalande om vigselrätt och vigningsansvar 
• Rekrytering av komminister pågår 
• Återkoppling från församlingsrådsdagen på Flämslätt 

 
Personalinformation: 

• Diakon Maria Landin har sagt upp sig, och kommer att avsluta sin anställning den 31 
maj.  

• Den 24 april började Marita Jalonen som diakoniassistent, hennes tjänst sträcker sig till 
den 12 augusti. Planer finns på hur vi ska gå vidare inom diakonin, troligtvis kommer 
det inbegripa vikarier under en period.  

• Kerstin Pilblad arbetar 80 % fram till sin pensionering 30 september 2022.  



 
 
 
 

• Två prästvikarier är klara för sommaren; Gun Biström v. 26-28, samt Kjell Knutas v. 
28-32 (Kjell kommer att vara vikariera som kyrkoherde under v. 28-29). 

• En musikervikarie, Ann Berggren, som kommer att tjänstgöra vid gudstjänster på 
SÄBO vid några tillfällen. Ytterligare musikervikarier behövs.  

Informationen noteras.   
 
FR § 46 
Övriga ärenden 
Kenth Wengholm tar upp frågan om att flytta processionskorsen i Ransbergs kyrka, så att de 
står närmare ytterväggen. Församlingsrådet beslutar enligt Kenths förslag.  
Frågan om det medeltida krucifixets placering kommer att tas upp vid ett senare tillfälle.  
Informationen noteras.  
 
FR § 47 
Sammanträdets avslutande 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.  
 
 


