
 
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum § 148 - § 157 

I TILLBERGA FÖRSAMLING       2020-04-02 
 

 
 
 
Ordf 

 
 
 
Just 

 
 
 
Sekr 

 

Plats och tid Telefonmöte, kl. 18.00 
Närvarande ledamöter Wivi Johansson, Hans Ohlsson, Gun Björklund, 

Lisbeth Forsgren, Annica Karlsson, Sofia Carlsson,  

Magnus Holmberg 

Övriga närvarande Martin Andersson (kaplan) 

  

 

P.g.a. det smittsamma virus (COVID-19) som för tillfället finns i vår omvärld så hölls detta 

FR möte som ett telefonmöte. 

 

 § 148     

Mötets öppnande Ordföranden hälsar församlingsrådets ledamöter, ersättare samt 

Tillberga församlings Kaplan Martin Andersson välkomna och 

förklarar sammanträdet öppnat.  

§ 149  

Upprop Upprop förrättas. 7 ledamöter förutom Martin Andersson var 

närvarande.  

 § 150  

Justering Församlingsrådet beslutar att utse Annica Carlsson till 

justeringsperson. 

 § 151 

Kaplanen har ordet Martin informerar att p.g.a. den rådande situationen med 

COVID-19 virus i vår omvärld där vi alla medborgare i största 

möjliga mån uppmanas att undvika sociala kontakter så har det 

mesta av församlingens verksamheten fått stanna upp. Det 

enda som för närvarande fungerar någorlunda normalt är 

barnverksamheten (vilken kommer att hållas i gång så länge 

som verksamheten i grund- och förskolan fortsätter).  

 

 Martin uppmanar oss alla att kontakta ev. ensamma som sitter 

ute ”i stugorna” och bl.a. informera om möjligheten att 

kontakta vår diakoniassistent Astrid Nilsson (021-403858, 

astrid.nilsson2@svenskakyrkan.se) om de önskar.  

  

 Gudstjänster firas inte längre, f.o.m. idag, på normalt sätt med 

gudstjänstfirare i församlingens kyrkor. Kommande söndag 

(5:e april) kommer gudstjänsten att sändas från Hubbo kyrka 

via församlingens Facebook-sida. Martin hoppas detta kommer 

att fungera! Han uppmanar oss att gå in och ”gilla” 

församlingens Facebook-sida för att på så sätt göra den mer 

synlig för andra som är inne på Facebook. I en nära framtid är 

mailto:astrid.nilsson2@svenskakyrkan.se
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avsikten att gudstjänster kommer att streamas (sändas) från 

någon av församlingens kyrkor i programområde norr.  

  

Martin berättar att avsikten är att församlingens kyrkor 

kommer att vara öppna för allmänheten 2 timmar/dag mellan 

påsk och 10:e maj. Återkommer med tider etc. 

 

Vidare är avsikten att alla församlingens medlemmar över 70 

år kommer att få ett vykort med en hälsning från församlingen 

samt att de som önskar även kommer få en blomma (påsklilja). 

Den kommer då att köras ut och lämnas vid ytterdörr eller 

motsvarande.  

 

§ 152 

Sevallas brudkrona En av församlingens medlemmar önskar låna Sevallas 

brudkrona (för närvarande utlånad till Domkyrkan) i samband 

med hennes bröllop i Uppsala i slutet av september. Med 

anledning av detta så är FR lite osäker på vad som gäller 

avseende t.ex. försäkring då kronan inte befinner sig inom 

församlingen. Ev. finns tidigare beslut tagna som hindrar att en 

brudkrona utlånas till en kyrka utanför församlingen. FR är i 

grunden mycket positiv till utlån i detta syfte men FR beslutar  

att Martin får i uppdrag att undersöka detta vidare för ett 

definitivt beslut till utlån senare. 

 

§ 153 

Annan gudstjänstlokal Av flera anledningar så är det bättre och enklare att streama en 

gudstjänst från Knektgården i stället än som planerat från 

Hubbo kyrka under påsken. FR beslutar därför att 

gudstjänsterna på långfredagen samt påskdagen kommer att 

äga rum (streamade) från Knektgården.  

 

§ 154 

Sammanlysning av Gudtj. PO-norr avser sända gemensamma streamade gudstjänster 

under rådande situation t.o.m. 10 maj (som Martin informerade 

under § 151). FR beslutar att godkänna att gudstjänster 

sammanlyses med PO-norr t.o.m. 10 maj.  

 

§ 155 

Övrigt Martin informerar att det saknas en del information (i form av 

en kopparplåt gällande t.ex. tjänstgöringstid mm.) för en del av 

de fotografier av tidigare präster som finns i våra kyrkor. FR 

beslutar att Martin ser till att komplettera med graverade 

kopparplåtar där dessa saknas i syfte att göra informationen 

komplett.  

 

 Gun påtalar vikten av att ev. kommande gudstjänstfirare som 

kommer till våra kyrkor i syfte att deltaga hittar information 

om att gudstjänsterna p.g.a. det rådande smittoläget för 

närvarande firas streamade från internet. 
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Annica informerar att medel kommer att behövas äskas för att 

hålla våra inventarier i våra kyrkor i gott skick, men att detta 

får vänta till att tiderna normaliseras. 

  

 

§ 156 

Nästa möte Nästa möte har sedan tidigare beslutat att äga rum den 3:e juni. 

Ev. måste FR sammanträda tidigare p.g.a. det rådande läget. 

Wivi återkommer med kallelse i sådant fall. 

 

 § 157 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde och förklarar sammanträdet avslutat. 

 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Magnus Holmberg 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Wivi Johansson 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Annica Karlsson 

 


