
 
 
 
 
Tibro pastorat 
Sammanträdesprotokoll Församlingsrådet i Tibro församling 
Sammanträdesdatum: 2022-05-11 
Plats och tid: Högåskyrkan klockan 18:55-20:40 
 
 
Beslutande: 
Anna-Greta Andersson (ordförande) 
Gun Biström 
Gunilla Holm 
Marcus Kjellberg 
Virginia Ljungqvist 
Axel Nydén 
Kyrkoherde Sami Kaukonen 
Margareta Dahlgren (ersätter Daniel Fransson) 
Åke Mård (ej tjänstgörande ersättare) 
 
 
Övriga närvarande: 
Lina Dahm              Förvaltningsassistent 
 
Justering tid och plats: Högåskyrkan 2022-05-11      § 27-41 
 
 
Sekreterare: _______________________________________________ 
                          Lina Dahm 
 
 
Ordförande:________________________________________________ 
                                  Anna-Greta Andersson 
 
 
Justerande:________________________________________________ 
                                 Marcus Kjellberg 
 
 
Anslag/Bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Församlingsrådet i Tibro församling Sammanträdesdatum: 2022-05-11 
 
Datum för anslags uppsättande:                        Datum för nedtagande:  
 
Förvaringsplats för protokollen: Kansliet Svenska kyrkan Tibro. 
 
 
Underskrift 
 
_______________________________ 
Lina Dahm, förvaltningsassistent  



 
 
 
 
FR § 27 
Upprop 
Upprop förrättas. 
 
FR § 28               
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns med följande tillägg: 
Ändrat mötesdatum 
Upplåtelse av församlingshem för namngivningsceremoni 
 
FR § 29 
Val av justerare  
Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Marcus Kjellberg 
 
FR § 30 
Föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
FR § 31 
Tema: Dopet 
Sami talar kring dopet ur ett historiskt perspektiv.  
Informationen noteras. 
 
FR § 32 
Gudstjänstschema under sommaren 2022 
Det finns ett förslag till gudstjänstschema i pastoratet, där man under sommaren firar 
gudstjänst kl 10 och kl 19 (musik i sommarkväll), växelvis i Ransbergs och Kyrkefalla kyrka. 
Vissa veckor firas en friluftsgudstjänst kl 15 på Högåskyrkans innergård. Veckomässan på 
onsdagar gör uppehåll över sommaren.  
Informationen noteras. 
 
FR § 33 
Arbetsordning för församlingsråden 
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 § 34 
Kyrkvärdar 
Antalet kyrkvärdar i församlingen skulle behöva öka, då två kyrkvärdar kommer att sluta 
under året. Församlingsrådet uppmanas att fundera över lämpliga kandidater som skulle kunna 
tillfrågas, och kyrkoherden påpekar att uppdraget kan se olika ut beroende på var och ens 
förutsättningar och livssituation.  
Information noteras.  
 
  



 
 
 
 
FR § 35 
Ekumenik 
Sami Kaukonen informerar om det ekumeniska samarbetet i Tibro kommun, där bland annat 
gudstjänsterna på de särskilda boendena och gemensamma gudstjänster under passionsveckan 
och böneveckan ingår. Tibro kristna råd har varit vilande under pandemin, men viljan att 
komma igång igen finns.  
Det ekumeniska samarbetet fungerar olika bra med olika församlingar, och det är viktigt att 
odla och fördjupa de samarbeten som fungerar. Församlingsrådet betonar vikten av att 
gudstjänsterna på de särskilda boendena prioriteras. 
Informationen noteras.  
 
FR § 36 
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, hon 
kommer att avskedspredika den 9 oktober i Kyrkefalla kyrka.  

• 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 § 37 
Information från kyrkorådet 
Föregående kyrkorådsprotokoll gås igenom.  
Informationen noteras.  
 
FR § 38 
Vakant ersättarplats  
Marita Jalonen har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i församlingsrådet. Då det redan 
tidigare fanns en vakant ersättarplats är det angeläget att det kommer fram förslag till nya 
ersättare och församlingsrådets medlemmar  
 
FR § 39 
Ändrat mötesdatum 
Församlingsrådet föreslås ändra datum för nästa möte, från 14/9 till 7/9.  
Församlingsrådet beslutar enigt förslaget.  
 



 
 
 
 
FR § 40 
Upplåtelse av församlingshem för namngivningsceremoni 
En förfrågan om att hyra lokal 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, då man som medlem i kyrkan betalar en 
medlemsavgift som finansierar lokalen, 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 § 41 
Sammanträdets avslutande 
Ordföranden tackar för visat intresse och mötet avslutas med Herrens bön.  
 
 


