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Plats och tid:  Högsbo församlingshem 2021-12-07, kl. 17.30-18.40 

 

Beslutande: 

Marine Clarin Hellman, ordförande

Anita Edman 

Gustav Petersson Fernlöf 

Dan Melander, ej närvarande 

Yvonne Kjellström 

Susanne Andersson, församlingsherde 

   

Ersättare:  

Markus Leonsson, tjänstgörande 

Joanna Saguti Said 

Helena Backstad, justerare 

 

 

Sekreterare:   Anna Pavlović Dahlberg 

 

Paragrafer:   §§ 155-166 

 

 

Underskrifter: Ordförande:______________________________________ 

     Marine Clarin Hellman 

 

 Justerande:______________________________________ 

   Helena Backstad 

 

 Sekreterare:_______________________________________ 

    Anna Pavlović Dahlberg 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ: Församlingsrådet i Högsbo församling, Carl Johans pastorat  

 

Sammanträdesdatum:     2021-12-07 Paragraf:  §§ 155-166 

 

Datum för anslags     Datum för anslags 

uppsättande: 2021-12-17   nedtagande:  2022-01-07 

 

 

Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem 

 

 

Underskrift:     ______________________________________ 
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§ 155 Öppnande 

 

Ordförande Marine Clarin Hellman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

Upprop förrättades. 

 

 

 

§ 156 Val av protokollsjusterare 

 

Församlingsrådet beslutade 

att utse Helena Backstad till justerare för sammanträdet.  

att protokollet justeras senast fredagen 17 december 2021. 

 

 

 

§ 157 Föregående protokoll 

 

Protokollet från den 16 november 2021 gicks igenom.  

 

Församlingsrådet beslutade 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

 

 

§ 158 Dagordning 

 

Ordförande Marine Clarin Hellman redogjorde för dagordningen. 

 

Församlingsrådet beslutade 

att fastställa dagordningen i enligt med det utskickade förslaget. 

 

 

 

§ 159 Kyrkvärdar 

 

Församlingsherde Susanne Andersson berättade att Stina Lindblom har provat på att vara 

kyrkvärd ett tag och hon önskar fortsätta. 

 

Församlingsrådet beslutade 

att utse Stina Lindblom till kyrkvärd i Högsbo församling. 

 

 

 

§ 160 Församlingsherden informerar 

 

Församlingsherde Susanne Andersson berättade att pastoratets ledningsgrupp har beslutat hur 

man skall förhålla sig till regeringens nya restriktioner med anledning av Covid-19 pandemin  
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som trädde i kraft den 1 december 2021. Pastoratet kommer inte att kräva vaccinpass vid 

gudstjänster. Däremot kommer man att ha detta som krav i samband med konserter. Pastoratet 

kommer att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer och beslut.  

 

Onsdagen den 1 december startade man verksamheten i Kaverös kyrka igen efter bytet av 

ventilationssystem med gudstjänst i kyrkan och efterföljande samling, ”Eftervärme” i försam-

lingssalen. Denna verksamhet kommer nu att fortsätta alla onsdagar kl. 12. När vårterminen 

börjar kommer man att starta Öppen förskola. Kaverös kyrka används även för kyrkliga hand-

lingar. Det är många dop bokade framöver.  

 

Personalen har haft en planeringsdag på Lissgården på Särö. De utgick från årets olika högti-

der, både kyrkliga och profana, när man funderade kring vilken verksamhet som skall genom-

föras den kommande tiden.  

 

 

 

§ 161 Internationellt engagemang 

 

Församlingsherde Susanne Andersson berättade att på lördagen den 11 december kl. 11-14 

kommer församlingen att finnas med vid ”Jul på torget” som anordnas på Axel Dahlströms 

torg. Handarbeten kommer att säljas till förmån för ACT Svenska kyrkans julkampanj ”Bryt 

en tradition”.  

För övrigt planerar församlingen en traditionsenlig Brödbod i mars nästa år till förmån för 

ACT Svenska kyrkan.  

 

 

 

§ 162 Miljöarbete 

 

Församlingsherde Susanne Andersson berättade att det inom de närmaste dagarna kommer 

pastoratets miljögrupp att börja planera för kommande aktiviteter.   

 

 

 

§ 163 Rapport från Kyrkofullmäktige 

 

Vice ordförande Gustav Petersson Fernlöf informerade om vilka ledamöter från Högsbo som 

Kyrkofullmäktiges valberedning föreslagit inför tillträdande Kyrkofullmäktiges sammanträde 

den 29 november. 

 

 

 

§ 164 Information 

 

Tidigare ordförande Viktor Lund har varit i Göteborg och hälsat på. Han hälsar till alla i för-

samlingen som han känner.  
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Det tillträdande församlingsrådet kommer att välkomnas i Högsbo kyrka i samband med en 

huvudgudstjänst till våren. 

 

Laila Utberg, som var nära väninna med Birgitta Bröjer, har skickat en hälsning i samband 

med Birgitta Bröjers begravning.  

 

Ordförande Marine Clarin Hellman framförde en önskan om att församlingen tydligt visar att 

Högsbo kyrka och församlingshem tillhör församlingsborna. Hon förslog att det tillträdande 

församlingsrådet bjuder in församlingsborna och frågar vad de har för tankar kring hur för-

samlingshemmet kan användas i framtiden. 

 

 

 

§ 165 Barnkonsekvensanalys 

 

Församlingsrådet har beslutat att utse en ny kyrkvärd vilket ses som positivt för gudstjänstdel-

tagare i alla åldrar, §159. 

 

 

 

§ 166 Mötets avslutande 

 

Ordförande Marine Clarin Hellman framförde församlingsrådets tack till församlingsherde 

Susanne Andersson för det goda samarbetet under det gångna året.  

 

Församlingsrådet framförde även ett tack till personalen för allt engagemang och arbete de 

lagt ner för att bedriva verksamhet under ännu ett år präglat av Covid-19 pandemin.  

 

Vice ordförande Gustav Petersson Fernlöf och församlingsherde Susanne Andersson tackade 

ordförande Marine Clarin Hellman för hennes engagemang och frivilliga arbete i Högsbo för-

samling under många år.  

 

Ordförande Marine Clarin Hellman tackade alla deltagare och önskade alla en God Jul och ett 

Gott Nytt År. Tillsammans lästes välsignelsen. Därefter förklarades sammanträdet avslutat. 

 


