
 
 
 
 
Tibro pastorat 
Sammanträdesprotokoll Församlingsrådet i Tibro församling 
Sammanträdesdatum: 2023-02-01 
Plats och tid: Högåskyrkan klockan 18:40-19:50 
 
Beslutande: 
Anna-Greta Andersson (ordförande) 
Gun Biström 
Daniel Fransson 
Gunilla Holm 
Marcus Kjellberg 
Virginia Ljungqvist 
Axel Nydén 
Kyrkoherde Sami Kaukonen 
Ej tjänstgörande ersättare: 
Margareta Dahlgren 
Åke Mård 
Anne-Bell Karlsson 
Övriga närvarande: 
Lina Dahm              Förvaltningsassistent 
 
Justering tid och plats: Högåskyrkan 2023-02-01      § 1-15  
 
 
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: 2023-02-01 
 
Datum för anslags uppsättande:                        Datum för nedtagande:  
 
Förvaringsplats för protokollen: Kansliet Svenska kyrkan Tibro. 
 
Underskrift 
 
 
_______________________________ 
Lina Dahm, förvaltningsassistent 

  



 
 
 
 

FR § 1 
Upprop 
Upprop förrättas. 
 
FR § 2            
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 
FR § 3 
Val av justerare  
Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Marcus Kjellberg. 
 
FR § 4 
Föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
FR § 5 
Kyrkskjuts 
Frågan hänskjuts till nästa sammanträdande 
 
FR § 6 
Gudstjänstfirande under våren 
Som tidigare firas en gudstjänst på förmiddagen och en på eftermiddagen/kvällen. Vissa 
veckor kommer båda gudstjänsterna vara i Tibro församling.  
Veckomässan fortsätter, och höst/vår/vintermusiken i Kyrkefalla kyrka kommer också 
att fortsätta på torsdagskvällar en gång per månad.  
Församlingsrådet anser att de friluftsgudstjänster som genomfördes på Högåskyrkans 
innergård kl 15 under sommaren 2022 ska återkomma även 2023, då de var 
uppskattade.  
 
FR § 7 
Kyrkoherden har ordet 
Sami Kaukonen informerar:  
• Inköp av skrivbord och kontorsstolar, samt övrig ergonomisk utrustning 
• Inköp av projektorduk till (främst) Kyrkefalla kyrka 
• Julvandringar har genomförts, och pastoratet har bekostat buss för 

Häggetorpsskolan i samband med detta 
• Julen i våra kyrkor  
• Ekumeniska böneveckan 2023  
• Erbjudande om ärkebiskopens fastebok till alla anställda samt församlingsrådet 
Informationen noteras.  
 
  



 
 
 
 

FR § 8 
Information från kyrkorådet 
Sami Kaukonen informerar:  
• Beslut om publicering på pastoratets hemsida 
Informationen noteras.  
 
FR § 9 
Arbetsordning församlingsråd/kyrkoråd 
Församlingsrådet har tidigare fattat beslut om att ett förslag till ny arbetsordning ska 
tas fram, som ska ingå i kyrkorådets arbetsordning.  
Församlingsrådet i Ransberg har 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 § 10 
Placering av ljusbärare 
Av praktiska skäl föreslås det att ljusbäraren i Högåskyrkan ska flyttas längre fram i 
kyrkorummet. 
Församlingsrådet ställer sig bakom förslaget.  
 
FR § 11 
Ljuständning vid tacksägelse 
Sami Kaukonen lyfter frågan om hur man ska förfara med ljuständning vid tacksägelse, 
man kan antingen placera tacksägelseljusstaken närmare altaret eller välja att placera 
de tända ljusen i den vanliga ljusbäraren.  
Församlingsrådet menar att det är viktigt att använda tacksägelseljusstaken, dels av 
pastorala skäl då anhöriga ser tydligt vilket ljus som är tänt till tacksägelse, dels av 
praktiska skäl då det minskar risken att ljusbäraren är full då det är dags för 
tacksägelse.  
 
FR § 12 
Församlingsresa till Skara 11 juni 
Sami Kaukonen föreslår att man ska organisera en församlingsresa till Skara domkyrka 
den 11 juni, då det är diakonvigning, och att man inte ska fira ordinarie gudstjänster i 
Tibro pastorat denna söndag.  
Församlingsrådet ställer sig bakom förslaget.  
 
FR § 13 
Tema: Dopet 
Sami talar kring dopfunten och dopet.  
Informationen noteras. 
 
  



 
 
 
 

FR § 14 
Övriga frågor 
Åke Mård berättar om en traditionsafton i Kungslena, och församlingsrådet samtalar 
om den kyrkliga organisationen inom försvaret. 
 
FR § 15 
Sammanträdets avslutande 
Ordföranden tackar för visat intresse och mötet avslutas med Herrens bön.  


