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Plats och tid Teamsmöte/telefonmöte, kl. 17.30 
Närvarande ledamöter Wivi Johansson, Gun Björklund,  

Sofia Carlsson, Jenny Ahlander, Annica Karlsson, 

Magnus Holmberg 

Övriga närvarande Martin Andersson (kaplan) 

  

 

 § 188     

Mötets öppnande Ordföranden hälsar församlingsrådets ledamöter, ersättare samt 

Tillberga församlings Kaplan Martin Andersson välkomna och 

förklarar sammanträdet öppnat.  

§ 189  

Upprop Upprop förrättas. 6 ledamöter förutom Martin Andersson är 

närvarande.  

 § 190  

Justering Församlingsrådet beslutar att utse Sofia Carlsson till 

justeringsperson. 

§ 191  

Dagordning Dagordningen fastställs. 

 

 § 192  

Fg mötes protokoll Föregående mötesprotokoll (201112) godkänns och läggs till 

handlingarna. 

 § 193  

Kaplanen har ordet Martin informerar att det mesta av verksamheten bedrivs 

online i olika former och då i synnerhet församlingens web-

sända gudstjänster.  Den kommande jul- och nyårshelgen 

medför en i tiden väl passande ledighet med tanke på den 

relativt höga covid-situationen i samhället. Idag skickas 65 

jultallrikar och julblommor ut till personer i några av 

församlingens olika grupper. 

 Diskussionen om en ny organisationen, med syfte att minska 

kostnader för lokaler och personal (utan uppsägningar) pågår. 

Tanken är att verksamheten skall bedrivas i 3 arbetslag och att 

de nuvarande församlingarna bibehålls. I denna organisation är 

som tidigare nämnts Knektgårdens framtid osäker. Tanken på 

en ny organisation har funnit sedan 2017 men det är först nu 

som diskussionen tagit fart mer på allvar. Martin tror att det 

kan bli bra, men att verksamheten och sättet man arbetar på 
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kommer att bli annorlunda. Martin beundrar församlingens 

personal som trots ett relativt osäkert läge vad gäller sin 

fysiska arbetsplats kämpar på! 

 Verksamheter i Julhelgen: 

 24/12 Öppen kyrka, Hubbo (10.00-12.00) 

 24/12 Julbön, Tillberga kyrka (17.00) 

 25/12 Julotta, Hubbo kyrka (06.30) 

 26/12 Öppen kyrka, Sevalla (14.00-15.30) 

 26/12 Konsert och andakt från Sevalla kyrka (konserten är 

förinspelad, kommer också att läggas ut på Youtube) (18.00) 

 Martin uppmanar alla som tar del av församlingens 

webaktiviteter att dela, gilla, etc. på församlingens Facebook 

sida. Det gäller t.ex. de websända gudstjänsterna och den 

julkalender församlingen skapat tillsammans med Tillberga 

grannskapsservice, Aktiv fritid och Samsyn Tillberga. Detta 

bidrar till att sprida information om församlingens aktiviteter. 

§ 194  

Den nya sopstationen Den nya sopsorteringen i Knektgården är nu klar. Vi kan nu 

sopsortera material i 9 olika kategorier! 

§ 195  

Hamilton fonden En ansökan är inkommen gällande en kvinna med sin son som 

ansöker om 4000 kr under 2021 för att åka på en vistelse vid 

Stiftsgården Rättvik. Församlingsrådet beslutar att godkänna 

ansökan efter inkommen bokningsbekräftelse. 

§ 196 

Övriga frågor Gun undrar om det finns medel att inskaffa den nya versionen 

av Barnens bibel. Martin informerar att barnens bibel utdelas 2 

ggr/år och tycker det är en bra idé att vi passar på att byta till 

den nya versionen. Gun passar på att tacka för snabb 

handläggning i uppsättande av anslagstavlan vid Sevalla kyrka. 

 

§ 197 

Nästa möte Församlingsrådet beslutar att kommande församlingsrådsmöte 

skall hållas torsdagen den 28 januari. 

 

 § 198 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde och förklarar sammanträdet avslutat. 
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Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Magnus Holmberg 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Wivi Johansson 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Sofia Carlsson 


