
 
 
 
 

Tibro pastorat 
Sammanträdesprotokoll Församlingsrådet i Tibro församling 
Sammanträdesdatum: 2022-11-23 
Plats och tid: Högåskyrkan klockan 18:40-20:20 
 
Beslutande: 
Ledamöter: 
Anna-Greta Andersson (ordförande) 
Gun Biström 
Gunilla Holm 
Virginia Ljunqvist 
Axel Nydén 
Margareta Dahlgren ersätter Marcus Kjellberg 
Åke Mård ersätter Daniel Fransson 
Kyrkoherde Sami Kaukonen 

 
Övriga närvarande: 
Lina Dahm              Förvaltningsassistent 
 
Justering tid och plats: Högåskyrkan 2022-09-07      § 56-70 
 
 
Sekreterare: _______________________________________________ 
                          Lina Dahm 
 
 
Ordförande:________________________________________________ 
                                  Anna-Greta Andersson 
 
 
Justerande:________________________________________________ 
                                 Åke Mård 
 
Anslag/Bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Församlingsrådet i Tibro församling Sammanträdesdatum: 2022-11-23 
 
Datum för anslags uppsättande:                        Datum för nedtagande:  
 
Förvaringsplats för protokollen: Kansliet Svenska kyrkan Tibro. 
 
Underskrift 
 
_______________________________ 
Lina Dahm, förvaltningsassistent  



 
 
 
 

FR § 56 
Upprop 
Upprop förrättas. 
 
FR § 57              
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 
FR § 58 
Val av justerare  
Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Åke Mård. 
 
FR § 59 
Föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
FR § 60 
Förslag på nya ersättare i Tibro församlingsråd 
Det saknas två ersättare i Tibro församlingsråd, och rådet har tidigare uppmanats att 
ta fram förslag till detta uppdrag.  
Inga förslag finns. 
 
FR § 61 
Församlingskollekter 2023 
Församlingsrådet har att besluta om församlingskollekter för 2023. 
• Kollekterna på sommarmusiken föreslås gå till Kvinnohuset Tranan. 
• Förslag på nya ändamål: 

Hospice Gabriel 
• Trettondagens kollekt föreslås gå till Ukraina, och kyrkoherden ges i uppdrag att 

hitta en lämplig organisation.  
• Den 28/5 då det är konfirmation, överlåts beslutet om kollekt till konfirmanderna. 
• Julnattens kollekt föreslås gå till Läkare utan gränser. 
• Kollekten på juldagen föreslås gå till ACT (julkampanjen). 
Församlingsrådet beslutar enligt förslaget.  
I övrigt delegeras fördelningen av församlingskollekter (utifrån tidigare års ändamål) 
till församlingsrådets ordförande och kyrkoherden i samråd. 
 
FR § 62 
Sammanträdestider 2023 
Församlingsrådet föreslås besluta att sammanträdesdagar för 2023 ska vara den 25/1, 
15/3, 10/5, 13/9 och 22/11. Mötestiden ska som tidigare vara 18:30 och lokal (om 
inget annat anges) är konferensrummet i Högåskyrkan. 
Församlingsrådet beslutar enligt förslaget.  
 
  



 
 
 
 

FR § 63 
Retreater, bibelstudium 
Sami Kaukonen informerar om att retreater kommer att hållas som tidigare, Anna 
Sunnergren kommer att hålla i detta.  
Det finns också planer på att erbjuda bibelstudier under 2023. Gun Biström föreslår att 
man kan starta en grupp med ideell ledare. Detta skulle kunna ske under våren -23. 
Sami Kaukonen påminner om att det finns en ekumenisk bibelstudiegrupp som samlas i 
Kroppetorp. 
Informationen noteras.  
 
FR § 64 
Kyrkoherden har ordet 
Sami Kaukonen informerar:  
• Allhelgonahelgen – mycket lyckat med många kontakter med många 
• 1a advent – Anna Sunnergren välkomnas i Ransbergs kyrka kl 16 
• 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).  

• Tibroklappen – där allmänheten kunnat lämna julklappar som förmedlas till 
behövande – kommer att föreslås ändra form, så att man i stället får skänka 
presentkort till Tibro handel.  

• Jul i gemenskap – genomförs ekumeniskt i Högåskyrkan (som tidigare år)  
• Bygglov för tillgänglighetsanpassningen av Högåskyrkan har beviljats 
• Gudstjänster på särskilda boenden genomförs nu utom restriktioner 
• Höstmusiken, som genomförts en gång per månad i Kyrkefalla kyrka, kommer bli 

vintermusik och sedan vårmusik tills sommarmusiken tas vid.  
• Årsmöte TKR den 24/11 
Informationen noteras.  
 
FR § 65 
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.  
Informationen noteras.  
 
  



 
 
 
 

FR § 66 
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 
gudstjänsten kl 16 under våren 2023 ska utgå de helger som det är musikgudstjänster, 
då antalet deltagare är lågt på denna gudstjänst. 
Frågan om kyrkskjuts till Ransbergs kyrka tas upp, och kyrkoherden tar med sig 
frågan till kyrkorådet. En tanke är att man gör ett schema med ideella som kan tänka 
sig att skjutsa med bil från Högåskyrkans parkering. 
Församlingsrådet ställer sig bakom förslaget och noterar informationen.  
 
FR § 67 
Information från kyrkorådet 
Kyrkoråd och kyrkofullmäktige har fastställt en budget i balans. Frågan om placering 
av medel tas upp, och kyrkoherden tar med sig frågan till kyrkorådet.  
Informationen noteras.  
 
FR § 68 
Tema: Dopets teologi och praxis 
Sami talar kring dopets teologi och praxis ur ett historiskt perspektiv.  
Informationen noteras. 
 
FR § 69 
Övriga frågor 
Ordförande tar upp frågan om drop-in-vigsel, som lyfts under ett tidigare 
församlingsråd. Kyrkoherden har lyft frågan med övriga präster i pastoratet och man 
menar att det inte är aktuellt i nuläget. Bedömningen är att de vigslar som sker är 
planerade och att intresset för drop-in-vigsel är lågt.  
Informationen noteras.  
 
FR § 70 
Sammanträdets avslutande 
Ordföranden tackar för visat intresse och mötet avslutas med Herrens bön.  
 


