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Plats och tid: Digitalt 
 Tisdagen den 16 februari 2021, kl 18.30-19.50 
 
Beslutande: Bo Olsson Bergström, ordf 
 K-G Fridman 
 Karin Opperdoes 
 Lena Sandberg 
 Daniel Ulfheden (tjg ersättare) 
 Marika Palmdahl 
  
Ersättare:  Beata Åhrman Ekh 
  
Sekreterare: Annelie Dahlgren 
 
Justerare: Lena Sandberg 
 
Paragrafer: 1 - 11 
 
Underskrifter: 
Ordförande: ___________________________________ 
 Bo Olsson Bergström 
 
Justerare: ___________________________________ 
 Lena Sandberg 
   
Sekreterare: ___________________________________ 
 Annelie Dahlgren 
___________________________________________________________________________
  
ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Församlingsrådet i Masthuggs församling 
Sammanträde: Tisdagen den 16 februari 2021 
 
Datum för anslags uppsättande: 2021- 
Datum för anslags nedtagande: 2021- 
 
Förvaringsplats för protokollet:  Carl Johans församlingshem, 
  Carl Johans kyrkoplan 1, Göteborg  
 
 
Underskrift: ____________________________________ 
 Annelie Dahlgren 
  



MASTHUGGS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum  
Församlingsråd  2021-02-16                                  Nr 1/21 
 

 
 
Justerandes signatur: Utdragsbestyrkande: 2 

      
    

 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet. Bön hölls. Upprop skedde. 
 
 
§ 2 Val av protokollsjusterare  
Lena Sandberg valdes att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
 
§ 4 Protokoll från 201215 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 5 Aktuellt från kyrkorådet 
Bo Bergström redogjorde för aktuellt från kyrkorådet. 
 
 
§ 6 Rapporter och information 
Församlingsherden informerade om: 
 
• Arbete pågår just nu med statistik och verksamhetsuppföljning enligt instruktioner från 

Kyrkorådet samt nationell nivå. 
 

• I december kom det många besökare till kyrkan och då hade man utökade öppettider. 
Under januari månad har besöksantalet sjunkit markant. 

 
• Under januari har all personal som suttit i Repslagargården flyttat till Masthuggskyrkan. 
 
• Barngruppen Äventyret (6-9 åringar) startar igen v 8. (Det är tillåtet enligt 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer att bedriva verksamhet för yngre barn.) 
 
• Man arbetar med en orgeldokumentation som skall läggas ut på nätet där man skall kunna 

lyssna på de tre orglar som finns i kyrkan. Pastoratet har köpt en DO-orgel (liten orgel i 
byggsats), som är en byggsats som kan sättas ihop. Denna orgel finns i Masthuggskyrkan. 

 
• Personalen planerar påsken. Då tänker man ha dubbla gudstjänster alla fyra påskdagarna 

då man kan ta emot åtta personer per gudstjänst. 
 
• Medarbetarna arbetar med Fastekampanjen som har startat nu. 
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• Det är väldigt få förrättningar. På nyårsafton vigdes 18 par. Carl Johans församling hjälpte 

till med två av de vigslarna. P g a pandemin har många dop avbokats. Utskick och 
telefonsamtal har gjorts till barnfamiljer där personalen informerat om möjligheten att 
döpas senare i livet. 
 

• Nu är det klart att Carl Johans pastorat kommer att hyra Sjömanskyrkan från i sommar 
och 10 år framåt. Pastoratet kommer att hyra ut till bl a Stadsmissionen. Även 
Frivilligcentralen Oscar samt pastoratets ungdomsarbete kommer att hålla till i lokalerna. 
Anna Österberg leder arbetet tillsammans med medarbetarna kring övriga verksamheter. 
Aktörer i stadsdelen är mycket positiva till tanken kring ”Folkens hus”. 

 
 
§ 7 Beslut på delegation 
Församlingsherden tog ett beslut till upplåtelse av kyrkan för inspelning av musik, men detta 
ställdes in. 
 
 
§ 8 Verksamhetsuppföljning 2020 
Församlingsherden redogjorde för verksamhetsuppföljning 2020. Det som präglat året har 
varit coronapandemin, ombyggnation av Masthuggskyrkan samt stängning av kyrkan 23 aug 
till 10 okt. 
 
Församlingsrådet konstaterade att församlingen bedrivit en fantastisk verksamhet trots 
restriktioner. Positivt är också att pilgrimsarbetet kunnat fortsätta som vanligt tack vare att det 
är en utomhusverksamhet. 
 
Församlingsrådet påpekade att det bör nämnas i verksamhetsuppföljningen att 
konfirmandarbetet redovisas i pastoratets verksamhetsuppföljning och inte i församlingens. 
 
 
§ 9 Beslut om församlingskollekter 2021 
Under perioden 13 januari t o m 28 februari har kyrkoherden rekommenderat att 
församlingarna inom Carl Johans pastorat tar upp de redan fastställda riks- och 
stiftskollekterna samt att församlingskollekterna tillfaller Göteborgs kyrkliga stadsmission. 
Anledningen är den pågående Covid-19-pandemin och de rådande restriktionerna. 
 
För perioden mars till december 2021 beslutade församlingsrådet att anta det förslag till 
församlingskollekter som kyrkvärdarna tagit fram: 
 
Göteborgs kyrkliga stadsmission: 
14 mars, 25 april, 9 maj, 24 maj, 27 juni, 15 augusti, 12 september, 17 oktober, 5 december 
 
Masthuggs församlings diakoni: 
4 april, 23 maj, 13 juni, 11 juli, 25 juli, 26 september, 7 november 
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ACT Svenska kyrkans internationella arbete (Augusta Victoria sjukhuset): 
25 december 
 
2 april: ingen kollekt 
26 juni: ingen kollekt (sammanlyst) 
 
Beslutet har ingen negativ konsekvens för barn i församlingen. Att stötta familjer i ekonomisk 
utsatthet med församlingens diakonala medel kan ha positiva konsekvenser för barn. 
 
 
§ 10 Övriga ärenden 
Församlingsherden meddelade att det är viktigt att arbetet med Regnsbågsnyckeln startar 
snarast. Även förtroendevalda är involverade i detta arbete. Arbetet innebär att 
medvetandegöra församlingen för alla grupper av människor, bl a HBTQ personer. 
 
 
§ 11 Avslutning  
Ordföranden avslutade mötet och välsignelsen lästes. 
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