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Plats och tid Teamsmöte, kl. 17.30 
Närvarande ledamöter Wivi Johansson, Hans Ohlsson, Gun Björklund,  

Sofia Carlsson, Jenny Ahlander, Annica Karlsson, 

Magnus Holmberg 

Övriga närvarande Martin Andersson (kaplan) 

  

 

 § 175     

Mötets öppnande Ordföranden hälsar församlingsrådets ledamöter, ersättare samt 

Tillberga församlings Kaplan Martin Andersson välkomna och 

förklarar sammanträdet öppnat.  

§ 176  

Upprop Upprop förrättas. 7 ledamöter förutom Martin Andersson är 

närvarande.  

 § 177  

Justering Församlingsrådet beslutar att utse Hans Ohlsson till 

justeringsperson. 

§ 178  

Dagordning Dagordningen fastställs – en inkommen skrivelse (Sevalla 

hembygdsförening) tas upp under övriga frågor. 

 

 § 179  

Fg mötes protokoll Fg mötesprotokoll (200917) godkändes och lades till 

handlingarna. 

 § 180  

Kaplanen har ordet Martin informerar att Knektgården och Hubbostugan sedan en 

tid av kyrkorådet är rödlistade. Detta innebär att medel i 

nuläget inte kommer att tilldelas för renoveringar etc. Dessa 

byggnaders framtid är därför oviss. Var verksamheten i en 

framtid istället skulle kunna bedrivas är också oklart. 

Kyrkorådet kommer att diskutera detta vidare. Något mer 

definitivt besked väntas först framåt våren/sommaren. 

 Martin har i dag på eftermiddagen nåtts av besked från stiftet 

om ytterligare restriktioner av verksamheten pga. 

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer gällande bl.a. 

Västmanland. Vad detta kommer att innebära för vår 

församlings verksamhet har Martin bett vår personal att 

fundera på över helgen, men i princip så skall all 

inomhusverksamhet till en början stoppas under en 4-
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veckorsperiod (t.o.m. 10 dec) för att försöka dämpa 

smittspridningen. Utomhusaktiviteter kan genomföras. 

Körverksamhet stoppas året ut. Barnverksamheten påverkas 

troligtvis också. Hur konfirmationsundervisningen skall 

bedrivas under de kommande veckorna är i nuläget oklart. 

 Martin är ändå glad att informera FR att han tycker att höstens 

verksamheter, trots pågående coronapandemi, har fungerat 

förvånansvärt bra. 

 Martin uppmanar, som han gjort tidigare, FR’s ledamöter att 

vara uppmärksamma på människor som under nuvarande 

situation har problem och höra av sig till honom eller vår 

diakon om det behövs!  

 

§ 181  

Vårens aktiviteter Martin informerar att Gudstjänsterna under vintern och våren 

ligger kvar som planerat klockan 11 om söndagarna.  I nuläget 

kommer även ”Martin på hal is” att bli av i Sevalla som 

tidigare diskuterats.  

 Vi planerar också, som tidigare diskuterats, att fira Sevalla 

kyrkas 200-års jubileum under Pingstdagen (2021). Det 

planeras då bl.a. öppet hus i kyrkan, med bl.a. drop-in dop, 

visning av kyrkan, kyrklunch mm. Ev. kan vi också engagera 

Tortuna barnkör och vår tidigare präst Ann-Katrin Eriksson. 

Självklart hoppas vi på ett betydligt mer gynnsamt 

pandemiläge framåt våren. 

§ 182  

Vinterstängda kyrkor För att minska driftskostnaderna, givet den rådande pandemin 

med begränsad verksamhet, föreslår Martin att Sevalla och 

Tillberga kyrkor båda vinterstängs så att enbart 

underhållsvärme (ca 8 grader) upprätthålls från och med 

dagarna efter jul t.o.m. dagarna före påsk. Enbart begravningar 

kommer då att kunna genomföras i dessa annars stängda 

kyrkor. Efter diskussion beslutar FR att dessa kyrkor 

vinterstängs enligt Martins förslag.  

 Martin önskar samtidigt förslag från FR på hur vi kan öka 

nyttjandegraden av våra kyrkor under sommaren. Förslag som 

friluftsgudstjänst vid Tillberga kyrka (med tillgång till WC i 

närliggande Klockargården) diskuterades. Ev. kan julbön 

arrangeras utanför någon av våra kyrkor. Martin påpekade 

samtidigt att det bör finnas möjlighet att sända dessa tillfällen 

digitalt, vilket gör vissa kyrkor/platser bättre lämpade än andra. 
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 § 183  

Hamilton fonden I slutet av november utkommer Tillbergabladet. Martin menar 

att det där är lämpligt att göra reklam för Elisabeth Hamiltons 

donationsfond. En passande ansökningstid ur denna fond 

menar Martin är 1-12 dec. FR diskuterar därefter om och ev. 

vilka ytterligare krav som kan ställas i år med tanke på 

Folkhälsomyndighetens många råd och rekommendationer om 

resor etc. FR beslutar att vi får ta varje enskild ansökan i 

beaktande och göra bedömningar om ev. medel för resor är 

lämpliga. 

 § 184 

Kyrk- & gudstj.värdar I nuläget har vi tre kyrkvärdar. Vi har hittills haft ett system 

där  kyrkvärdarna roterar i princip var tredje vecka och 

gudstjänstvärdarna (vilka består av övriga ledamöter ur FR) 

sluter upp parallellt en i taget för gudstjänst/högmässa etc. 

Martin föreslår istället att han fördelar kyrkvärdarna under 

resp. vinter/vår och därefter ”fyller på” med gudstjänstvärdar 

där det saknas. FR beslutar att vi prövar det av Martin 

föreslagna systemet med kyrkvärdar och gudstjänstvärdar. 

§ 185 

Övriga frågor Skrivelse från ordföranden i Sevalla Hembygdsförening 

gällande erhållna medel ur Ivar Södergrens fond (se bilaga). 

Fråga ställs bl.a. om hur dessa medel skall användas eftersom 

dessa medel sedan tidigare har erhållits men ännu inte 

utnyttjas. FR menar att kravet är att medlen skall användas för 

de ändamål som fonden medger bidrag för.  

 

§ 186 

Nästa möte Församlingsrådet beslutar att kommande FR-möte skall hållas 

tisdagen den 15 december klockan 17.30 

 

 § 187 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde och förklarar sammanträdet 

 

 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Magnus Holmberg 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Wivi Johansson 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Hans Ohlsson 


