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Svenska kyrkan Hovsta pastorat  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Församlingsråd   Datum 2022-11-02 

Plats: Axbergs församlingshem  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  
 

 

O 
 

Kerstin Tengberg   

X 
 

Lennart Wiklund   

    

X 
 

Eva Karlsson, tf Kh  per telefon § 76-84   

X  
 

Marie Kilhed, biträdande chef   
 

 

Paragrafer:74-84 

 

  

Justeringens plats: Lillåns församlingshem 

  

 

Förvaringsplats för protokollet:        Församlingsexpeditionen i Lillån 

 

Underskrift___________________________________ 

 
                        Carola Ingelsson 

 

 

 

§  74 Öppnande 

Ordförande Marianne Kangro hälsar oss välkomna till dagens möte. 

 

 

§  75 Upprop 

Sekreteraren förrättar upprop varefter det konstateras att församlingsrådet är beslutsfört.  

Icke närvarande ordinarie ledamot Anna Oskarsson ersätts med Cathrine Bragner och Kerstin 

Tengberg ersätts med Kerstin Erestam. 

 

 

§  76 Protokolljusterare 

Till protokolljusterare väljs May Britt Rylander och Margareta Jansson. 
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Tf kh Eva Karlsson ansluter till mötet via telefon och hälsas välkommen av ordföranden. 

 

Inledande andakt  

Marie Kilhed inleder på kyrkoherdens önskan att läsa Alla Helgons Dags evangelietext från 

Matteus 5:13-16. 

Därefter håller kyrkoherden en kortare betraktelse med anknytning till Alla Helgons Dag och 

hur man på olika sätt kan definiera ordet Helgon. Betraktelsen avslutas sedan med bön. 

 

  

§  77  Föredragningslista 

Utsänd föredragningslista godkänns med följande tillägg under § 81 Information 

- VP Verksamhetsplanering 2023  Marie 

 

 

 §  78 Föregående protokoll  

Kyrkvärdar 

Vid biskopsvisitationsmässan i Ervalla kyrka den 18 /12 kommer Kerstin Erestam och 

Catharina Eriksson att välkomnas. FR finner det lämpligt att även avtackning då sker av 

Ingrid Jansson som under många år tjänstgjort som kyrkvärd i Axbergs kyrka. 

 

Fonder 

Fondgruppen har träffats men ej hunnit att formulera texten till den annons som skall införas i 

MER ÄN DU TROR. Gruppen träffas den 7/11 kl i Axbergs församlingshem för att formulera 

texten.  Vilka fonder det finns att söka ur och vilka som kan söka. 

 

Utsmyckning av nya församlingshemmet 

Lennart framför att  

- eftersom vi nu har beslutat att rädda undan 3 borttagna kopparplåtar från Lillkyrka 

kyrkas torn för att användas till ev. utsmyckning bör vi gå vidare med att kontakta 

konstnären Karin Ward för att höra om hon intresserad att komma med ett förslag till 

utsmyckning. 

Hans framför att det är viktigt att inredningsgruppen först slutför inventeringen av de 

nuvarande inventarierna så vi vet om de skall återanvändas och var dessa skall placeras. Detta 

för att vi inte skall låsa upp vägg- eller golvytor innan yta tas i anspråk för ev.  nytt konstverk. 

FR finner det lämpligt att även Lennart Wiklund bör ingå i inredningsgruppen. 

 

Hans upprättar en namnlista på de som ingår i gruppen och överlämnar listan snarast till kh så 

att hon kan kalla in gruppen för genomgång av kvarvarande inventarier i pastorsexpeditionen 

och gamla församlingshemmet och för att gruppen skall bedöma av vilka ytor som finns att 

tillgå i det nya församlingshemmet. 

 

Fastighetsutskottet 

Om det är så att det har hänt något under de rubriker som tog upp på föregående möte så 

kommenterar Hans detta. 

 

Besök i Axbergs församling 

Marie berättar att församlingen i dag har haft besök av Lillkyrka syförening. 
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§ 79 Beslutsfrågor 

Utseende av mottagare till Fria kollekter 2023 

Beslut 

För år 2023 kvarstår de för år 2022 beslutade mottagare:  

Barndiabetesfonden, Kvinnohuset, Örebro Stadsmission/Porten och Egen diakoni. 

Insamlade medel skall fördelas löpande och efter den ordning som noterats i stiftets 

insamlingsförteckning. 

 

Hans fyller i 2023 års lista med mottagare och lämnar den till expeditionen. 

 

Fonder 

Punkten har tagits upp under § 78 Föregående protokoll. 

Inga beslut har fattats vad gäller mottagare. 

 

 

§  80 Upplevelser i Axbergs församling  

Hovsta kyrka 

Catharina framför att vid musikandakten den 19/10 med efterföljande sopplunch ansvarade 

församlingens kantor Linnea Nygren för det musikaliska och det var en fin upplevelse. 

 

Axbergs kyrka 

Marianne framför att på Dopfesten i kyrkan den 15/10 var det många barnfamiljer med 

anhöriga samlade och avslutningen med fika var mycket välordnad. 

 

Den 29/10 sändes helgmålsbönen i SVT från Axbergs kyrka. Erica Gidlöf ledd andakten. 

 

Hans var 30/10 på den ekumeniska mässan som var sammanlyst med Lundhagskyrkan. 

Mässan var välbesökt och avslutades att musikstuderanden Erik Slättberg framförde en egen 

mycket njutbar tolkning av Amazing Grace vilket resulterade i en varm applåd. 

 

Hovsta församlingsgård  

Måndagen 31/10 anordnades det Höstlovsskoj i församlingsgården. Under de 4 timmar som 

gården var öppen kom ca 110 barn och vuxna. 

 

Besök i Axbergs församling 

Marie nämner att Lillkyrkas syförening har varit på besök i församlingen idag. 

 

 

§  81 Information     

Marie informerar 

 

Verksamhetsplan2023 

Verksamhetsplanen delas ut varefter viss diskussion följer. Planen har bantats ned betydligt 

mot föregående år där nu bl. a ansvarsdelen tagits bort. 

 

Personal 

1 organisttjänst i Axbergs församling är utannonserad. Ingen sökande ännu. 
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3 komministrar hade sökt de utannonserade komministertjänsterna. 1 av dem har återtagit sin 

ansökan. De återstående skall intervjuas.  

 

2 församlingsassistenter som har deltidstjänst har sagt upp sig. 

KR har beslutat att tjänsterna skall göras om till heltidstjänster och utannonseras i Kyrkans 

Tidning som församlingsassistent och församlingspedagog. 

 

1 tillförordnad församlingsherde är på gång. 

 

Arbetsmiljöarbetet 

Pastoratet anlitar hälsoföretaget Feelgood för att få till förbättrade förhållanden mellan 

pastoratets olika arbetslag. 

 

Tf kh Eva informerar 

 

Kyrkvärdarna 

Simon R har fått i uppdrag att samla kyrkvärdarna för att samla upp deras tankegångar. 

 

Kyrkogårdarna 

Inmätningar skall göras på alla kyrkogårdar för att få in uppgifter på var gravarna är belägna. 

 

Skolorna 

Förfrågningar har kommit in från skolor att de vill komma in i våra kyrkor. 

Biskopsvisitationen 

När biskopen besöker församlingens olika kyrkor så är det trevligt om kyrkvärdarna är 

närvarande. 

Kyrkorådet får ett eget schema utskickat. 

 

Kategorimöten 

Möten mellan pastoratets olika personalkategorier har kommit igång. 

 

Fastighetsutskottet 

Hans rapporterar från vad som behandlats inom fastighetsskottet.  

De ärenden som behandlades på föregående möte har kommenterats muntligt under § 78. 

 

 

 

 

Försäljning av pastorsexpeditionen och gamla församlingshemmet. 

Cathrine Bragner, Gudrun Vidèn och Hans har träffat Andreas Olofsson, Mäklarhuset, för att 

bl. a diskutera den av honom föreslagna provisionssatsen vid försäljningen. Utgångsbudet var 

4,25% som verkar vara standard vid försäljning av kommersiella fastigheter men vi lyckas 

sänka den till 3,75%. 

 

Valberedningen 

I församlingsrådet finns det 1 ordinarie plats som är obesatt. 

Valberedningen föreslår att Catarine Bragner, som idag är ersättare, tar denna plats. 

Därmed saknas det en ersättare.  
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Valberednings ordförande, Jesper Nordström, har därför skickat ut en förfrågan om det finns 

fler förslag än det namn som valberedning förslagit, Anna Nederfeldt-Wiborg, men enligt 

Marianne har inga fler namn inkommit. 

Namnförslagen kommer därför att tas upp på kommande fullmäktigemöte för beslut. 

 

 

§  82 Övrigt 

1) Den 9/9 2023 kommer det att vara en Stiftsfest i Strängnäs och den kommer att pågå 

hela dagen. Marie vill att vi planerar in den dagen i kalendern. 

 

2) Utskick av inbjudan till FR-möte den 7/12 kl 18 på Solliden är på gång. Då kommer 

även FR i Glanshammar att ha ett möte där. Kl 19,15 äter vi sedan ett julbord 

tillsammans och då kommer även KR att närvara. Marianne anmäler oss. 

 

3) Inbjudan till biskopsvisitationen den 15/11 med körschema för KR kommer att skickas 

ut. 

 

 

§  83 Nästa möte 7/12 Solliden 

Punkten har tagits upp ovan. 

 

 

§  84  Avslutning 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar därefter dagens möte. 

 

 

Marianne Kangro, ordförande 

 

………………………………………….. 

 

Hans Axelsson, sekreterare 

 

…………………………… 

 

 

……………………………  ………………………… 

May Britt Rylander   Margareta Jansson 

Justerare    Justerare  


