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Plats och tid: Masthuggskyrkans Annex, Klingnersalen 
 Tisdagen den 9 juni 2020, kl 18.30-21.30 
 
Beslutande: Anna Stenberg, ordf 
 Bo Olsson Bergström 
 K-G Fridman 
 Daniel Ulfheden tj. ers. 
 Beata Åhrman Ekh tj. ers. 
 Marika Palmdahl, församlingsherde 
 
Ersättare: 
  
  
Sekreterare: Marika Palmdahl 
 
Justerare: Beata Åhrman Ekh  
 
Paragrafer: 34 - 45 
 
Underskrifter: 
Ordförande: ___________________________________ 
 Anna Stenberg 
 
Justerare: ___________________________________ 
 Beata Åhrman Ekh 
   
Sekreterare: ___________________________________ 
 Marika Palmdahl 
___________________________________________________________________________
  
ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Församlingsrådet i Masthuggs församling 
Sammanträde: Tisdagen den 9 juni 2020 
 
Datum för anslags uppsättande: 2020- 
Datum för anslags nedtagande: 2020- 
 
Förvaringsplats för protokollet:  Carl Johans församlingshem, 
  Carl Johans kyrkoplan 1, Göteborg  
 
 
Underskrift: ____________________________________ 
 Marika Palmdahl 
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§ 34 Mötets öppnande  
Ordföranden öppnade mötet. Bön hölls. Upprop skedde. 
 
 
§ 35 Val av protokollsjusterare  
 Beata Åhrman Ekh valdes att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 36 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med en övrig fråga. 
 
 
§ 37 Protokoll från 200505 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 38 Aktuellt från kyrkorådet 
Bo Bergström redogjorde för aktuellt från kyrkorådet. Inget ytterligare än bifogat protokoll. 
 
 
§ 39 Rapporter och information 
Församlingsherden informerade om: 
• Från 28 juni startar församlingen med: enkel gudstjänst på söndagar, musik i 

sensommarkväll, visningar av kyrkan varje vecka, utställning det gamla Masthugget. 
• Upptäck Masthuggskyrkan, boken är nu klar.  
• Vad har hänt under våren: Pilgrimsvandringar fler deltagare än vanligt, handling – ett fåtal 

personer får hjälp med handling varje vecka.  
• Oron i området nattetid. Församlingsherden har kontaktat ansvariga myndigheter. Ingen 

större reaktion. Samtal med restaurang Bamba ska inledas om servering på kyrkans 
innergård sommartid för att skapa en god och välkomnande miljö.  

 
 
§ 40 Beslut på delegation 
Församlingsherden har inte tagit några beslut på delegation. 
 
 
§ 41 Samtal om Gudstjänst 
Församlingsherden redogjorde för samtalet i medarbetarnas gudstjänstgrupp. Åsa Dungården 
och Berit Palmgren deltog under denna punkt. 
 
De punkter som gudstjänstgruppen har haft i uppdrag att diskutera: 
• Vad är gudstjänsten i Masthuggskyrkan? Vad gör vi och vad betyder det, vad förmedlas? 
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• Hur ser vi på människorna i gudstjänsten? Vem är gudstjänsten till för? Våra 

gudstjänstdeltagares röster, hörs de? 
 

• Gudstjänst är något vi ska göra men om vi istället tänker att det är något vi vill göra. 
Förändrar det något i gudstjänsten? 

Gudstjänstgruppen har endast kunnat träffas tre gånger på grund av sjukdom.  

Församlingsrådet samtalade utifrån redogörelsen av gudstjänstgruppens diskussioner. 
Samtal om vilka bilder vi har av varandra och gudstjänstens varför, innehåll, form, 
regelbundenhet som en viktig faktor och om församlingssyn.  
 
Hur går vi vidare: 
1. Eftersom inledande anslaget/tonen är viktig ska gudstjänstvärdar ha en samling för att ge 

varandra feedback, öva och agera för varandra. 
 
2. Hitta samtalsformer om gudstjänsten under kyrkkaffet.  

Frågor: Hur upplevde du gudstjänsten idag? Vad var viktigt för dig? Finns det något du 
saknar? Samtalen sammanfattas i loggbok: ”Gudstjänst tankar”. 

 
3. Anordna Psalmsångskväll – med efterföljande samtal om musiken i gudstjänsten. 

 
 

§ 42 Beslut om Verksamhetsram 2021 
Församlingsrådet beslutade  

 
att fastställa Verksamhetsram för 2021. (Dnr P2020-62, handl 2) 
 
Barnkonsekvensanalys: Beslutet om verksamhetsram har generellt ingen negativ inverkan på 
barn. Masthuggs församling planerar, enligt beslutet, att arbeta för goda mötesplatser för barn 
mellan 6-13 år samt att särskilt ge stöd åt hushåll med minderåriga barn. 
 
 
§ 43 Miljödiplomering 
Information om att miljödiplomeringen äger rum 20 augusti. 
Anna Stenberg och Daniel Ulfheden deltar. 
 
Festligt mottagande av miljödiplomeringen vid gudstjänsten 6 september.  
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§ 44 Övriga ärenden 
Fråga till församlingsrådet om stöd till det ekumeniska arrangemanget Hjärta Göteborg. 
Församlingsrådet menade att det finns delar av arrangemanget som känns tveksamt. Det finns 
en proklamatorisk ton som känns olycklig och inte i samklang med pastoratets inriktning. Det 
gäller främst den gemensamma festligheten på pingstdagen och utgivandet av jubileums-
bibeln. Det sociala spåret är viktigt. 
 
Samtidigt bör Carl Johans pastorat engagera sig i ekumeniskt och stödja samarbeten med 
syskon i den världsvida kyrkan.  
 
Kostnaden för Carl Johans församling blir hög. Detta samtidigt som budgeten är ansträngd 
och pastoratet ska besluta om neddragningar för organisationer som arbetar diakonalt. 
 
 
§ 45 Avslutning  
Ordföranden avslutade mötet och välsignelsen lästes. 
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