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Svenska kyrkan Hovsta pastorat  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Församlingsråd   Datum 2022-10-05 

Plats: Hovsta församlingsgård  Kl 1800-ca 2045 

 

 

Ordinarie ledamöter 

Närvarande är markerade med X 

Icke närvarande är markerade med O 

Ersättare 

Närvarande är markerade med X 

Icke närvarande är markerade med O 

  

X 
 

Marianne Kangro, ordförande         X 
 

Cathrine Bragner 

O 
 

Anna Oskarsson, vice ordförande X 
 

Kerstin Erestam 

X   
 

Hans Axelsson, sekreterare X 
 

Inga Gustafsson 

 
 

 X          
 

Margareta Jansson 

X 
 

Catharina Eriksson  
 

 

X 
 

May Britt Rylander  
 

 

X 
 

Kerstin Tengberg   

X 
 

Lennart Wiklund   

    

X 
 

Eva Karlsson, tf Kh  per telefon § 67-73   

X  
 

Marie Kilhed, biträdande chef   
 

 

Paragrafer:33-73 

 

  

Justeringens plats: Lillåns församlingshem 

  

 

Förvaringsplats för protokollet:        Församlingsexpeditionen i Lillån 

 

Underskrift___________________________________ 

 
                        Carola Ingelsson 

 

 

§  63 

 

Ordförande Marianne Kangro hälsar oss välkomna till dagens möte. 

Därefter presenterar sig FR-ledamöterna och ger en kort presentation av sina engagemang i 

församlingen och pastoratet.  

Marie Kilhed avslutar presentationsrundan med att beskriva sin roll som biträdande chef med 

huvuduppgift att ta hand om personalfrågor samt Axbergs arbetslag och därtill hörande 

administrativa frågor/uppgifter. 

 

 

§  64 Upprop 

 

Sekreteraren förrättar upprop varefter det konstateras att församlingsrådet är beslutsfört.  

Icke närvarande ordinarie ledamot Anna Oskarsson ersätts med Cathrine Bragner. 
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§  65 Protokolljusterare 

 

Till protokolljusterare väljs Catharina Eriksson och Cathrine Bragner. 

 

 

§  66  Föredragningslista 

 

Utsänd föredragningslista godkänns med följande tillägg under § 71  

- Utsmyckning av nya församlingshemmet Lennart 

- Frågor ang. KR icke närvaro 25/9 Hans 

- Höstschema för kyrkvärdar  May Britt 

- Träff för kyrkvärdar  May Britt 

- Fonder   Marianne 

 

 

 §  67 Föregående protokoll  

 

Tf kh Eva Karlsson ansluter till mötet via telefon och hälsas välkommen av ordföranden 

 

Ordförande går igenom föregående protokollet där Marie Kilhed under  

§ 59 konfirmationsverksamheten framför att antalet konfirmander nu är uppe i 30 st och att 13 

nya ledare har anmält sig.  

Konfirmationsmässor kommer att hållas i Axbergs och Glanshammars församling den 

21/5 i Ervalla kyrka och 20/5 i Glanshammars kyrka. 

 

Dopfest 

Tf kh Eva meddelar att det blir en dopfest i Axbergs kyrka den 15 oktober 

 

Tacksägelsedagen 

Tf kh Eva meddelar att det blir gudstjänst i församlingens alla kyrkor under 

Tacksägelsedagen.  

 

Inledande andakt 

Därefter håller hon en inledande andakt med anknytning till Tacksägelsedagen och text 

hämtad från Psaltarpsalm 65 där det i texten lyfts fram att ”det inte bara är människan som 

tackar Gud utan att naturen själv klappar händer och jublar. Regn, växtlighet och skördar är 

tecken på Guds ständiga närvaro och på att Gud inte sviker sitt eviga förbund” 

Kh avslutar sedan andakten med bön. 

 

 

§ 68 Beslutsfrågor 

 

Kerstin Erestam har framfört att hon är villig att vara kyrkvärd i Ervalla kyrka. 

Beslut. 

Kerstin Erestam väljs att vara kyrkvärd i Ervalla kyrka. 

I anslutning till biskopsmässan i Ervalla kyrka den 18/12 kommer Kerstin och den tidigare 

valda kyrkvärden Catharina Eriksson att välkomnas. 
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§  69 Upplevelser i Axbergs församling  

 

Pilgrimsvandringen på Gotland 

Catharina framför ett stort tack till Lennart Wiklund för det mycket fina upplägget av 

pilgrimsresan till Gotland. Resan upplevdes som mycket givande och gemenskapen var också 

mycket fin. 

Marianne påtalar att Simon Richardsson framfört att han också var mycket nöjd med 

upplägget. (Simon fick överta Erik Lindstrand ledarroll eftersom han har avslutat sin tjänst.) 

Jerk Alton skulle vara guide vid kyrkobesöken men kunde inte vara med p.g.a sjukdom. 

Ersättare blev en mycket kunnig guide från stiftkanslit i Visby. 

 

Hovsta kyrka 

25/9 hade avgående kh Tomas Rådehed en välbesökt avskedsgudstjänst i kyrkan där körerna 

deltog och May Britt Rylander var kyrkvärd. 

Kerstin framför att det var en känslosam gudstjänst och också fin stämning enligt Margareta J 

och en bra predikan enligt May Britt. 

 

Frågor har, enligt Hans, ställts av flera gudstjänstbesökare varför inte fler från KR var 

närvarande. 

Enligt tf kh var tanken att KR skulle närvara men efter mail från Tomas till kf kh var 

önskemålet från hans sida att inte KR skulle närvara. 

Detta budskapet hade bara kommunicerats till delar av KR. 

 

 

§  70 Information  

 

Läget i Pastoratet 

Kh meddelar att ingen har sökt den kyrkoherdetjänst som är utlyst. Sista datum är 10/10. 

Till komministertjänsten i Axbergs församling finns 1 sökande. 

 

Verksamhetsplaneringen för 2023 är på gång. 

 

Barnkörer 

Efterfrågan finns på att starta barnkörer. För närvarande finns inga ledare till detta. 

 

Musikskolan 

Musikskolan pausas på grund av vakanser. 

 

 

Ungdomsverksamheten 

After School, som vänder sig till mellanstadieelever, är i full gång. 

 

Prästbemanning 

På prästsidan hålls verksamheten igång genom vikarier.  

Komminister Jonas Ahlsson från Hallsbergs kommer att vikariera under oktober månad 
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Komminister Marcus Widen-Ode är tjänstledig till 50% fram till årsskiftet. Marcus 

anställning på 100% sträcker sig fram till 31 maj 2023 

Simon Richardsson slutar till våren 2023. 

Kh framför att det skulle behövas 4 nya präster till församlingen. 

 

Biskopsvisitation 15-16/11. Plats Ervalla kyrka. 

15/11 träffar biskopen personalen på förmiddagen och på eftermiddagen träffar han KR. 

På kvällen inbjuds FR och medarbetare till mässa med efterföljande måltid. 

 

16/11 är det musikgudstjänst med efterföljande sopplunch. 

Till denna dag är det önskvärt att alla kyrkvärdar deltar.  

 

4:e Advent är biskopen åter på besök i Axbergs församling. Då är det ingen visitation. 

Då kommer bl. a. de nya kyrkvärdarna att välkomnas. 

 

Fastighetsutskottet 

Hans rapporterar från FU:s senaste möte där det bl.a. diskuterades 

-  det eldningsförbud som finns för nyttjande av 2 eldstäder vid Knattorp.  

FU förslag är att rökkanalerna med tillhörande värmekällor bör besiktas och provtryckas. 

- Försäljningen av gamla församlingshemmet och pastorsexpeditionen 

Regionen har möte den 10/10 för att diskutera hur de skall gå vidare med en ev.hyrningen av 

församlingshemmet.  

Tf kh har tagit på sig ansvaret att pastorsexpeditionen utryms och städas så att mäklaren kan 

fotografer lokalerna. FU ansvarar för att kontrakt upprättas med Mäklarhuset.  

- Förråd öster Ervalla kyrka 

Förrådet, som inrymmer bl.a. gamla gravstenar, värmeaggregat och bänkar, är i dåligt skick 

och behöver repareras. Bedömd kostnad ca 400 tkr. Innehållet kan placeras i annat förråd 

enligt kyrkogårdsföreståndaren. Därför föreslår FU att rivning bör övervägas om tillstånd 

erhålls från Länsstyrelsen. 

- Staket mellan Ervalla skola och kyrkans parkering 

Förfrågan har kommit från Stadsbyggnad Lokalförsörjningsenheten att få sätta upp ett staket 

på kyrkans mark mellan skolan och den västra parkeringen för att förbättra säkerheten för 

skolbarnen. FU kommer att föreslå KR att kommunen får köpa den markyta som berörs med 

undantag för kyrkans snöuppläggningsbehov. 

- Ändring av detaljplan för Kyrkbyn 

KR har inlämnat ett samrådsyttrande på det av kommun genomförda förslaget till planändring 

av Kyrkbyn. 

- Upphävande av gemensamhetsanläggningar för VA 

2016 inlämnades det ett yrkande till Lantmäteriet från kyrkan att upphäva 2 st 

gemensamhetsanläggningar som tidigare berörde kyrkan och församlingshemmet och flera 

fastighetsägare vid Axbergs kyrka. Detta yrkande har ej genomförts varför Lantmäteriet har 

återkommit för att höra om yrkandet kvarstår. Efter kontakt med Lantmäteriet och deras 

kontakt med övriga intressenter har det framkommit att ingenfastighetsägare nyttjar de gamla 

anläggningarna. Kyrkan har därför meddelat Lantmäteriet att genomföra en förrättning så att 

anläggningarna upphävs. 

- Eldstäder i Hovsta församlingsgård 

Lennart har framfört önskemål att kyrkan tillfrågar Örebro Sotarn för besiktning av 

eldstäderna så att kyrkan vet om de kan nyttjas 
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Tf kh ger Lennart i uppdrag att kontakta Örebro Sotarn för en besiktning. 

 

- Kallställning av kyrkorna i Lillkyrka och Ödeby 

FR i Glanshammars församling har föreslagit att ovanstående kyrkor skall kallställas den 

kommande vinter. Utredning pågår hur detta skall kunna ske med avseende på lägsta 

temperatur och borttagande av fukt så att inte kyrkorna med innehåll förstörs. 

 

Ersättare i FR 

Ordföranden meddelar att valberedningen återkommer med namnförslag på ersättare i FR. 

 

 

§  71 Övrigt 

 

Utsmyckning av nya församlingshemmet 

Lennart vill att vi fortsätter att diskutera hur vi skall gå vidare med hans tidigare tankar att 

tillfråga konstnären Karin Ward om hon kan komma med förslag på en utsmyckning i det nya 

församlingshemmet och då förslagsvis i kopparplåtsutförande. 

Lillkyrka kyrkas torntak är under reparation. Taket är av koppar och vissa delar kommer att 

bytas. Här finns det möjlighet att tillvarata några plåtar som skulle kunna användas till 

utsmyckningen.  

Vi beslutar föreslå KR att 3 kopparplåtar tas undan till ev. utsmyckning innan plåten 

skickas till skroten. Tf hk kontaktar plåtslagaren så att plåtar läggs undan. 

 

Schema för kyrkvärdar 

May Britt saknar ett schema för resten av året där det framgår vem som är tjänstgörande präst. 

Tf kh svarar att schemat är klart fram till Allahelgonshelgen. Planeringen därefter pågår. 

 

Kyrkvärdsträff 

Träffen planeras av tf kh och Marie. 

 

Fondgruppen 

Cathrine, Lennart, Catharina och Marianne har träffats för uppdatera sig om vilka fonder som  

det finns medel att fördela från. En ny träff planeras för att gå igenom fondstadgarna så att 

utdelning av medel sker till mottagare.  

Annonsering att det finns fondmedel att söka skall ske via Hemsidan. 

 

Utbildning för FR-ledamöter 

Ordföranden i pastoratets FR planerar att genomföra en gemensam resa till Eskilstuna den 

2/11 för att få kunskap i Församlingsrådets arbete. Utbildningen pågår mellan kl 17-21. 

Egen anmälan till stiftet men resandet sker med beställd buss. Kostnaden tas av Pastoratet. 

 

 

§  72  Nästa möte 

Plats den 16/11 är inte bestämts men börjar kl 18. 

Mötet den 7/12 är vi på Solliden och avslutas med julmat. 
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§  73  Avslutning 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar därefter dagens möte. 

 

 

Marianne Kangro, ordförande 

 

 

………………………………………….. 

 

Hans Axelsson, sekreterare 

 

 

…………………………… 

 

 

……………………………  ………………………… 

Catharina Erikson   Cathrine Bragner 

Justerare    Justerare  


