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Plats och tid: Masthuggskyrkans annex, Klingnersalen 
 Tisdagen den 29 mars 2022, kl 18.30-21.20 
 
Beslutande: Bo Bergström, ordf 
 Anna Stenberg 
 Hans-Olof Andrén 
 Beata Åhrman Ekh 
 K-G Fridman 
 Karin Opperdoes 
 Marika Palmdahl 
  
Ersättare: Daniel Ulfheden 
 Lars-Olof Eckerström 
 Birgitta Eckerström 
  
Sekreterare: Annelie Dahlgren 
Justerare: Anna Stenberg 
 
Paragrafer: 16 - 30 
 
Underskrifter: 
Ordförande: ___________________________________ 
 Bo Bergström 
 
Justerare: ___________________________________ 
 Anna Stenberg 
   
Sekreterare: ___________________________________ 
 Annelie Dahlgren 
___________________________________________________________________________
  
ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Församlingsrådet i Masthuggs församling 
Sammanträde: Tisdagen den 29 mars 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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§ 16 Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet. Bön hölls. 
 
 
§ 17 Val av protokollsjusterare  
Anna Stenberg valdes att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 18 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med tillägg av punkten Fastigheter. 
 
 
§ 19 Protokoll från 220207 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
  
 
§ 20 Aktuellt från kyrkorådet 
Karin Opperdoes och Anna Stenberg redogjorde för aktuellt från kyrkorådet. 
 
 
§ 21 Rapporter och information 
Församlingsherden informerade om: 
 
• Kyrkorådet och alla församlingsråden träffas lördagen den 23 april kl 10.00-16.00 för att 

diskutera hur pastoratet skall anpassa sig till den kraftigt försämrade ekonomin. 
 
• Förberedelser inför påsken pågår. Det hänger just nu ett stort skynke i kyrkan bakom 

vilket man håller på att bygga ett stort påskbord. Påskkort skall skickas till alla i 
församlingen med en påskhälsning och information om vad som händer i kyrkan under 
påskhelgen. Man skall ha en auktion via tradera där man kan buda på en exklusiv 
tornvisning till förmån för fasteinsamlingen till Act. 

 
• Planering inför sommaren pågår. På torsdagar skall man servera kaffe kl 11.00. Under två 

veckor i juni planeras tornvisningar.  
 

• Man har fått en fråga från skolan angående om man kan låna ut lugna lokaler för 
ukrainska elever från Bild & Form. De har blivit lovade att få hålla till i Margareta 
Brandby Cöster rummet. 
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§ 22 Beslut på delegation 
Församlingsherden har beslutat att hyra ut kyrkan för två konserter, Stella Academica 4 juni 
samt Daniel Lemma 25 november. 
 
 
§ 23 Val av kyrkvärdar 
Församlingsrådet beslutade att utse samma kyrkvärdar som tidigare, nämligen: 
Bo Bergström, Beata Åhrman Ekh, Hans-Olof Andrén, Karin Opperdoes samt Eva Westberg. 
 
 
§ 24 Val av inventarieansvariga 
Församlingsrådet beslutade att utse Hans-Olof Andrén till inventarieansvarig. 
 
 
§ 25 Investeringsäskanden 
• Församlingsrådet ställde sig bakom att hos Kyrkorådet äska 45.000 kr för att byta ut den 

inre delen av urtavlan i tornet åt väster till glas. Detta för att utveckla kyrkans torn för 
utsikt över staden. 
 

• Församlingsrådet ställde sig bakom att hos Kyrkorådet äska 50.000 i installationskostnad 
samt 21.250 kr för hårdvaran, för betallösning till toaletterna i vapenhuset. 

 
Detta p g a det stora antalet besökare Masthuggskyrkan har under året samt en tryggare 
arbetsmiljö då toaletterna som alltid är öppna bl a har använts för intag av droger. 
Handikapptoaletten i kyrkans främre del skall vara öppen vid verksamheter, gudstjänster 
och kyrkliga handlingar. 

 
 
§ 26 Gudstjänster 
Församlingsrådet diskuterade om man under några söndagar under året skall fira huvud-
gudstjänst eller inte. I församlingsinstruktionen står att Masthuggs församling skall fira 
huvudgudstjänst varje söndag. Förslag finns på att undanta den regeln vid barnens gudstjänst 
och sommarmässa. Det ska då beslutas av kyrkoherden och tillstyrkas av församlingsrådet, 
därefter skickas en anmälan om detta till Domkapitlet. 
 
• Arbetslaget i Masthugg har arbetat fram en form för barnens gudstjänst där barnen 

medverkar i gudstjänsten. Denna vill man fira några gånger under året, men det är inte en 
huvudgudstjänst. Gudstjänstens ordning följer inte handboken men huvudgudstjänstens 
alla moment ingår. 
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Församlingsrådet var oeniga i frågan och beslutade att bordlägga ärendet gällande barnens 
gudstjänst. Församlingsherden fick i uppdrag att sätta ihop en skrivelse till kyrkoherden 
om formerna för barnens gudstjänst. 
 
Församlingsrådet beslutade att bordlägga frågan. 
 
Barnkonsekvensanalys görs när beslut fattas. 

 
• Församlingsrådet diskuterade även formerna för en enklare mässa utan prefation under 

sommaren. Därmed att inte fira huvudgudstjänst under sommaren. 
 

Församlingsrådet beslutade att tillstyrka ett sådant beslut av kyrkoherden. 
 
Beslutet har ingen negativ påverkan för barn i församlingen. 

 
• Församlingsherden samrådde med församlingsrådet om uppbyggnad och utformning av 

församlingens ordinarie mässa. Frågan gällde förbönens plats i gudstjänsten. Förbönen 
kommer att placeras i nattvardsbönen. Efter kommunionen läses församlingens böner upp; 
”Bön efter kommunion med församlingens böner”. Agendan skall även göras tydligare i 
layouten med bilder för de olika momenten. 

 
 
§ 27 Verksamhetsram 2023 
Kyrkoherden vill att de fyra församlingarna skall avvakta med förändringar i verksamhets-
ramarna då pastoratet står inför stora besparingar. 
 
K-G Fridman påpekade att han anser att man skall lägga till pingst under 
punkt 6.1.4 ”Satsa på öppnande ingångar till högtider som advent, jul, nyår, påsk.” 
 
Församlingsrådet gick igenom verksamhetsramen och kom fram till en del korrigeringar som 
församlingsherden skall göra. 
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§ 28 Gunborgs arv 
Församlingsrådet diskuterade vidare vad arvet på ca 2 miljoner bör gå till. 
 
• Församlingsherden föreslog att man under två års tid tar 30.000 kr av arvet till diakonala 

medel. 
 

Församlingsrådet beslutade att ta 30.000 kr av arvet under två år till diakonala medel. 
 
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. 

 
• Medarbetarna har även diskuterat förslaget om café och växthus och kommit fram till att 

detta kan bli svårt att driva. Däremot har man funderat över en lekplats som smälter in i 
miljön på kyrkans södra sida, då det är många familjer med barn som söker sig dit. 

 
 
§ 29 Fastigheter 
Hans-Olof Andrén, ordförande i fastighetsutskottet gick igenom Masthuggskyrkans vård- och 
underhållsplan. 
 
Under 2022 kommer arbete med fasadrenovering av kyrkans södra sida att utredas närmare då 
det läcker in där. 2023 beräknar man starta med fönsterunderhåll. Även taket är delvis i behov 
av akut renovering. Kostnaderna för renoveringarna bekostas delvis av KAE 
(Kyrkoantikvarisk ersättning). 
 
 
§ 30 Avslutning  
Ordföranden avslutade mötet och välsignelsen lästes. 
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