
 
 
 
Tibro pastorat 
Sammanträdesprotokoll Församlingsrådet i Ransbergs församling 
Sammanträdesdatum: 2022-11-30 
Plats och tid: Ransbergs församlingshem klockan 18:00-20:20 
 
Beslutande: 
Jan Holm (ordförande) 
Anne-Marie Wahlström 
Helena Lindström 
Svante Andrén 
Kyrkoherde Sami Kaukonen 
Lillemor Eriksson (ersätter Hampus Borg) 
Ann-Ewa Lagerin (ersätter Kenth Wengholm) 
Ulf Lindström (ersätter Towe Hagstedt 
 
 
Övriga närvarande: 
Lina Dahm               Förvaltningsassistent 
 
Justering tid och plats: Högåskyrkan den                  2022 § 60-75 
 
 
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: 2022-11-30 
 
Datum för anslags uppsättande:                            Datum för nedtagande:  
 
Förvaringsplats för protokollen: Kansliet Svenska kyrkan Tibro. 
 
 
Underskrift 
 
___________________________________________ 
Lina Dahm, förvaltningsassistent 
  



 
 
 

FR § 60  
Inledning 
Ordföranden förklarar mötet för öppnat. 
Kyrkoherden inleder med en betraktelse över veckans text och församlingsrådet sjunger 
psalm 108 tillsammans.  
 
FR § 61 
Upprop 
Upprop förrättas. 
 
FR § 62             
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 
FR § 63 
Val av justerare  
Att jämte mötesordföranden justera protokollet väljs Svante Andrén. 
 
FR § 64 
Föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
FR § 65 
Information från kyrkorådet 
Kyrkoråd och kyrkofullmäktige har fastställt en budget i balans.  
Larmsystemet i Ransbergs församlingshem är utbytt. 
Informationen noteras. 
 
FR § 66 
Kyrkoherden har ordet 
Sami Kaukonen informerar: 
• Allhelgonahelgen – mycket lyckat med många kontakter med många 
• 1a advent – Anna Sunnergren välkomnades i Ransbergs kyrka. 
• 2a advent – julmarknad i Högåskyrkan med soppa och försäljning. Maten är 

kostnadsfri, men pengar till julkampanjen samlas in genom att utställarna betalar 
en avgift för bord (och givetvis genom insamling).  

• Tibrogåvan (tidigare Tibroklappen, där allmänheten kunnat lämna julklappar som 
förmedlas till behövande) kommer att ändra form, så att man i stället får skänka 
valfri summa som sedan blir presentkort till Tibro handel.  

• Kyrkofullmäktiges julfest äger rum 14/12.  
• Jul i gemenskap – genomförs ekumeniskt i Högåskyrkan (som tidigare år).  
• Gudstjänster på särskilda boenden genomförs nu utan restriktioner. 
Informationen noteras. 
  



 
 
 

FR § 67 
Nattvardsfirande 
Sami Kaukonen konstaterar att då restriktionerna lyfts är det möjligt att återgå till 
nattvardsfirande där kommunikanten själv doppar brödet i vinet, samt att man åter 
kan använda altarringen, och informerar om att man kommer göra så från den första 
söndagen i advent, när det nya kyrkoåret börjar.  
Församlingsrådet ställer sig bakom förslaget och informationen noteras.  
 
FR § 68  
Gudstjänstfirande 
Sami Kaukonen föreslår en förändring i gudstjänstschemat. Idag firas gudstjänst kl 10 
och kl 16, och vissa helger även en musikgudstjänst kl 18. Kyrkoherden föreslår att 
man från våren 2023 ska fira högst två gudstjänster (i normalfallet) i pastoratet. Det 
innebär att man vissa söndagar kommer att sammanlysa gudstjänster till Högåskyrkan, 
och det firas då ingen gudstjänst i Ransberg. 
Församlingsrådet ställer sig bakom förslaget och noterar informationen.  
 
FR § 69 
Revidering arbetsordning 
Församlingsrådet har tidigare fattat beslut om att ett förslag till ny arbetsordning ska 
tas fram, som ska ingå i kyrkorådets arbetsordning.  
Kenth Wengholm har tidigare föreslagit att förslaget ska kompletteras med information 
om ansvaret för kyrkliga inventarier, och ett förslag har tagits fram.  
Församlingsrådet ställer sig bakom förslaget och skickar det vidare till kyrkorådet för 
beslut.  
 
FR § 70 
Samarbetet med skolan i Ransberg 
Ulf Lindström tar upp frågan om samarbetet med skolan i Ransberg, som tidigare har 
fungerat bra och för många varit en väg till kyrkan. Han föreslår att man redan nu ska 
ta kontakt med skolan och barnomsorgen så att man är beredd när skolan i Ransberg 
är färdig. 
Kyrkoherden redogör för hur samarbetet har sett ut, hur det förändrats och hur det ser 
ut i nuläget, och påpekar att skolan äger frågan och därmed kan stoppa olika former 
av samarbeten. Det som skulle kunna göra skillnad är en föräldrareaktion. 
Församlingsrådet framhåller att det är viktigt att försöka skapa bra kontakter och 
försöka hitta vägar att få igång barnverksamheten i Ransberg.  
Kyrkoherden tar med sig frågan till barnverksamhetens personal. 
Kyrkoherden föreslår att Ransbergs församling ska skänka något till den nya skolan, 
exempelvis till skolgården. Då skapas en naturlig kontaktväg. Församlingsrådet ställer 
sig bakom förslaget och kyrkoherden får i uppdrag att ta ärendet vidare.  
Församlingsrådet noterar informationen.  
 
  



 
 
 

FR § 71 
Församlingskollekter 2023 
Församlingsrådet har att besluta om församlingskollekter för 2023. 
Församlingsrådet beslutar att fastställa församlingskollekterna för januari månad, och 
ger kyrkoherden och ordföranden i uppdrag att ta fram ett förslag för resten av året 
utifrån den diskussion som förts. Antalet ändamål ska minska till ca fem stycken, så att 
varje ändamål får flera tillfällen. 
 
FR § 72 
Sammanträdestider 2023 
Församlingsrådet föreslås besluta att sammanträdesdagar för 2023 ska vara den 2/2, 
30/3, 11/5, 21/9 och 30/11. Mötestiden ska som tidigare vara 18:00 och lokal (om 
inget annat anges) är församlingshemmet i Ransberg. 
Församlingsrådet beslutar enligt förslaget.  
 
FR § 73 
Dop, teologi och praxis 
Punkten utgår och återkommer vid nästa möte. 
 
FR § 74 
Övriga ärenden 
Det har kommit ett förslag från kommunen om ersättning för markupplåtelse, som är 
på 5000 kr.  
Församlingsrådet ställer sig bakom förslaget som ska även ska tas upp i kyrkorådet.  
 
FR § 75 
Sammanträdets avslutande 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.  
 


