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Plats och tid: Digitalt 
 Söndagen den 18 april 2021, kl 12.30-14.00 
 
Beslutande: Bo Bergström, ordf 
 K-G Fridman 
 Karin Opperdoes 
 Lena Sandberg 
 Daniel Ulfheden (tjg ersättare) 
 Marika Palmdahl 
  
Ersättare:  Beata Åhrman Ekh 
  
Sekreterare: Annelie Dahlgren 
 
Justerare: Daniel Ulfheden 
 
Paragrafer: 12 - 22 
 
Underskrifter: 
Ordförande: ___________________________________ 
 Bo Bergström 
 
Justerare: ___________________________________ 
 Daniel Ulfheden 
   
Sekreterare: ___________________________________ 
 Annelie Dahlgren 
___________________________________________________________________________
  
ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Församlingsrådet i Masthuggs församling 
Sammanträde: Söndagen den 18 april 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 
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§ 12 Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet. Bön hölls. Upprop skedde. 
 
 
§ 13 Val av protokollsjusterare  
Daniel Ulfheden valdes att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 14 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med ytterligare en punkt ang organist. 
 
 
§ 15 Protokoll från 210216 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 16 Aktuellt från kyrkorådet 
Bo Bergström redogjorde för aktuellt från kyrkorådet. 
 
 
§ 17 Rapporter och information 
Församlingsherden informerade om: 
 
• Barnverksamheten är igång. Man gör inte mycket reklam ang verksamheten för att inte få 

för stora grupper. Gruppen Äventyret pågår och den växer. Flertalet är pojkar. Efter 
Äventyret brukar Café Maggan samlas som består av lite äldre tjejer. Det är lite olika från 
vecka till vecka hur många som deltar. 

 
• Pilgrimsverksamheten är en stabil, coronasäker verksamhet som fortsätter med vandringar 

och föredrag som hålls digitalt. 
 

• Meditationsverksamhet hålls onsdagar i kyrkan. Man tar emot max åtta personer (som är 
tillåtet). Fem eller sex personer brukar delta. 

 
• Organist Berit Palmdahl håller på att dokumentera instrumenten. 
 
• Vaktmästare Jonny Hansson arbetar med renoveringen av Sjömanskyrkan tillsammans 

med Reidar Staaf. 
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• Kyrkan hålls öppen varje dag. Just nu pågår en utställning av prästen Mats Hermansson. 

Han har målat 48 ikoner på gamla presenningar. Denna utställning har fått både positiva 
och negativa reaktioner. 
 
Bilden av Jesus med regnbågsflagga har väckt särskilt starka reaktioner, då en 
aktivistgrupp om sju personer för några dagar sedan kom till Masthuggskyrkan. En i 
gruppen ställde sig och ”predikade” hatiskt i 45 minuter medan de övriga satt i bänkarna 
varav en filmade. Personalen försökte tala med dem, men fick ingen kontakt. Till slut 
tillkallades polis som kom och avhyste gruppen. Händelsen är anmäld som hatbrott mot 
HBTQ personer. 
 
Församlingsrådet poängterar att man ställer sig enhälligt bakom att utställningen finns 
kvar i kyrkan till den 27 maj som planerat. 
 

 
§ 18 Beslut på delegation 
Församlingsherden har inte tagit några beslut på delegation. 
 
 
§ 19 Samtal om församlingsram 
Församlingsrådet diskuterade innehåll och formuleringar i församlingsramen med 
utgångspunkt av förra årets ram. 
 
Man kom fram till att församlingsherden samt Beata Åhrman Ekh arbetar vidare med 
församlingsramen och då framför allt punkterna om församlingens identitet samt 
områdesmålen under punkten gudstjänst. 
 
Församlingsramen skickas ut i god tid före nästa möte, så att övriga i församlingsrådet har 
möjlighet att komma med synpunkter före beslut om att fastställa ramen tas på mötet 
den 10 juni. 
 
 
§ 20 Samtal kring hur Sjömanskyrkans verksamhet påverkar Masthuggs församlingsliv 
Geografiskt ligger Sjömanskyrkan i Masthuggs församling. I församlingsrådet tror man, att 
beroende på var man bor i församlingen, så kan det påverka om man väljer att gå till 
Masthuggskyrkan eller Sjömanskyrkan. 
 
Pastoratet hyr hela huset, men har inte råd att göra detta själva. Fördelen med att hyra hela 
huset är att man kan påverka vilka verksamheter som skall finnas där. 
 
Klart är att Stadsmissionen, Stiftelsen Sjömanskyrkan, Frivilligcentralen Oscar, den 
teckenspråkiga verksamheten samt ungdomsverksamheten i pastoratet kommer att hålla till i 
lokalerna. 
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Anna Österberg leder arbetet med att samordna verksamheten och olika aktörer och 
intressenter i huset. Nu pågår samtal med medarbetare i pastoratet om möjligheter med huset. 
 
Församlingsrådet framförde önskan om ett möte tillsammans med de övriga församlingsråden 
i pastoratet och Anna där hon informerar om vad man kommit fram till samt att 
församlingsråden själva har möjlighet att komma med synpunkter och förslag.  
 
 
§ 21 Organist i Masthuggs församling 
Organist Berit Palmgren går i pension under hösten. Församlingsherden önskade synpunkter 
från församlingsrådet ang vad man förväntar sig av Berits efterträdare och vad som skall stå i 
annonsen. 
 
Två kompetenser betonades särskilt: leda församlingen i sången i gudstjänsten, använda och 
vårda orgeln som ett instrument i katedralen. Masthugget behöver generalist framför en 
specialist.  
 
 
§ 22 Avslutning  
Ordföranden avslutade mötet och välsignelsen lästes. 
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