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Plats och tid: Masthuggskyrkans annex, Klingnersalen 
 Måndagen den 7 februari 2022, kl 18.30-21.00 
 
Beslutande: Bo Bergström, ordf 
 Hans-Olof Andrén 
 Beata Åhrman Ekh 
 K-G Fridman 
 Karin Opperdoes 
 Anna Stenberg 
 Marika Palmdahl 
 Anders Leitzinger, kyrkoherde §1-§7 
 
Ersättare: Birgitta Eckerström 
 Sven Bengelsdorff 
 
Sekreterare: Annelie Dahlgren 
Justerare: Hans-Olof Andrén 
 
Paragrafer: 1 - 15 
 
Underskrifter: 
Ordförande: ___________________________________ 
 Bo Bergström 
 
Justerare: ___________________________________ 
 Hans-Olof Andrén 
   
Sekreterare: ___________________________________ 
 Annelie Dahlgren 
___________________________________________________________________________
  
ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Församlingsrådet i Masthuggs församling 
Sammanträde: Måndagen den 7 februari 2022 
 
Datum för anslags uppsättande: 2022- 
Datum för anslags nedtagande: 2022- 
 
Förvaringsplats för protokollet:  Carl Johans församlingshem, 
  Carl Johans kyrkoplan 1, Göteborg  
 
 
Underskrift: ____________________________________ 
 Annelie Dahlgren 
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§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet. Bön hölls. Var och en presenterade sig. Upprop skedde. 
 
 
§ 2 Val av protokollsjusterare  
Hans-Olof Andrén valdes att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med tillägg av punkten ”Församlingsrådens roll i förhållande till 
kyrkorådet” samt att prenumeration av Kyrkans tidning togs upp under punkten övriga 
ärenden. Punkten ”Gunborgs arv” flyttades fram. 
 
 
§ 4 Protokoll från 211214 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
  
 
§ 5 Aktuellt från kyrkorådet 
Karin Opperdoes redogjorde för aktuellt från kyrkorådet. 
 
 
§ 6 Församlingsrådens roll i förhållande till kyrkorådet 
Anders Leitzinger redogjorde för församlingsrådens roll i förhållande till kyrkorådet.  
 
Församlingen är det lokala pastorala området i pastoratet och församlingsrådet dess styrelse. 
Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva 
diakoni och mission. Församlingsrådet skall fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen 
och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar. 
 
 
§7 Gunborgs arv 
Anders Leitzinger meddelade att Masthuggs församling har mottagit ett arv. Arvet ska delas 
med Diabetesfonden. Beloppet till Masthuggs församling förväntas bli drygt 2 milj kronor. 
Ändamålet styrs av Gunborgs önskan att pengarna skall gå till Masthuggskyrkan.  
 
Församlingsherden och det ”gamla församlingsrådet” har tidigare diskuterat olika ändamål. 
Församlingsrådet har bl a diskuterat att delar av arvet skulle kunna gå till ett växthus där 
odlarföreningen kan så och man kan, med hjälp av personer som behöver arbetsträna, bedriva 
caféverksamhet. Man har även talat om att använda delar av kapitalet till att hjälpa familjer i 
ekonomisk utsatthet. Ett förslag har också varit att pröva nya projekt under olika år. 
 
Församlingsrådet fortsätter diskussionen på kommande möten och när man kommit fram till 
ett förslag skall man meddela kyrkorådet. 
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§ 8 Rapporter och information 
Församlingsherden informerade om: 
 
• Personalen arbetar för att väcka intresse i församlingen att fira de stora högtiderna. Just nu 

arbetar man med påsken. Temat är ”Jag är här”, alternativt ”Du var där”. Olika 
gudstjänster och samlingar förbereds från Palmsöndagen till Annandag påsk. En 
installation av ett bord som kan bli en säng ska byggas. Detta för att synliggöra påskens 
berättelse om fest och återseende, lidande och död. 

 
• Samtliga restriktioner på grund av covid-19-pandemin upphör innevarande vecka 6. Alla 

verksamheter startar vecka 8. Det händer något varje dag i Masthuggskyrkan. Nya grupper 
är bl a ”Sticka och skicka” och ”För kvinnor med kvinnor”. Varannan helg har man 
kyrkliga handlingar och varannan helg öppen kyrka. Information om verksamheten finns 
bl a i appen Kyrkguiden. 

 
 

§ 9 Beslut på delegation 
Det nya församlingsrådet beslutade att delegera beslut om upplåtelse av kyrkan till 
församlingsherde Marika Palmdahl. 
 
Beslutet har ingen negativ konsekvens för barn i församlingen. 
 
 
§ 10 Val av vice ordförande 
Församlingsrådet beslutade att utse Anna Stenberg till vice ordförande i församlingsrådet. 
 
 
§ 11 Samråd Gudstjänstplan 2022 
Församlingsherden redogjorde för gudstjänstplanen 2022. Under sommaren planerar man att 
fira Mässa, men inte som huvudgudstjänst. Barnens gudstjänst har också en ordning som inte 
är huvudgudstjänst. Församlingsrådet kommer att diskutera detta vidare på nästa möte som är 
den 29 mars. Kyrkoherden fattar därefter beslut och skickar en anmälan till Domkapitlet. 
 
Hans-Olof Andrén påpekade att söndagen den 27 mars, Jungfru Marie bebådelsedag fattades i 
gudstjänstplanen. 
 
K-G Fridman påpekade att annandag pingst i år infaller den 6 juni, som är en helgdag och att 
man därför borde kunna fira annandag pingst. 
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§ 12 Samråd policy och priser uthyrning Masthuggskyrkan 
Församlingsherdarna i Masthugg och Oscar Fredrik har gemensamt tagit fram riktlinjer och 
prissättning för uthyrning och upplåtande av kyrkorna i Masthugg och Oscar Fredriks 
församlingar. 
Församlingsrådet ställde sig bakom dessa riktlinjer och prissättning. 
 
 
§ 13 Information verksamhetsuppföljning 
Församlingsherden redogjorde för verksamhetsuppföljning för 2021. Även under 2021 har 
pandemin påverkat verksamheten. De verksamheter och händelser som församlingsherden 
ville lyfta fram var bl a pilgrimsverksamheten som kunde pågå under hela året, fest på berget 
som man genomförde i stället för en rad andra inställda aktiviteter och satsningen på 
allhelgonahelgen.  
 
 
§ 14 Övriga ärenden 
• Hans-Olof Andrén önskar en prenumeration på Kyrkans Tidning. Församlingsrådet ansåg 

att de i församlingsrådet som önskar skall få detta. Församlingsherden sa att man kan ta 
detta från församlingsrådets budget. Församlingsherden och sekreteraren ordnar med 
prenumerationerna. 

 
• Birgitta Eckerström tog upp den nya verksamheten i Café Margareta kontra den gamla 

verksamheten i Tisdagsvännerna. Församlingsrådet diskuterade olika synpunkter och kom 
fram till att Tisdagsvännerna, företrädda av Birgitta Eckerström, uppmanades att 
återkomma med förslag till förändringar. 

 
 
§ 15 Avslutning  
Ordföranden avslutade mötet och välsignelsen lästes. 
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