
Protokoll Lokala Rådet i Marbäck Torsdag 11/11 2021 kl 15 

Närvarande: Björn Cederkull, Anna Segerpalm, Annika Persson, Ann-Mari Banfather, Inger 
Johansson, Monika Brolin, och Mikael Henning (sammankallande). 

 

Andakt (med bl.a. sv.ps.32:1,3,7 med anledning av att det är Martin Luthers dopdag idag) 
och fika (som hade förberetts i det nya pentryt). 
Därefter hälsade Mikael alla välkomna hit – äntligen efter två långa år och för första gången i 
den nya cafédelen i kyrkan. Därefter började mötet. 

 

§1 ”Annikas körer” och gudstjänster etc 
Mikael läste upp mail från kh Henrik, där det stod att han är mån om ett gott samarbete och 
att de två körerna får låna kyrkan utan kostnad för konsert etc. Detta ska formellt godkännas 
av församlingsrådet inför varje tillfälle.  

Lokala Rådet uppskattade detta samt beslutade att dessutom framföra ett starkt önskemål 
att dessa två körer ska medverka vid gudstjänster i Marbäck framöver, inte minst nu 
kommande Advent och jul, och att de får en skälig ersättning för sin medverkan.   

§2 Vårens gudstjänster i Marbäck 
Kh Henrik har via mail meddelat att han planerar att förlägga gudstjänster i Marbäck ca var 
fjärde vecka, inte minst med anledning av den goda uppslutningen till höstens gudstjänster i 
Marbäck. Lokala Rådet uttryckte sin glädje över detta. Ifall det är möjligt att planera dessa 
gudstjänster så att åtminstone några av dem infaller på större högtidsdagar, t.ex. 
Långfredagen, är vi glada. 

Lokala rådet har också som ambition att ordna med kyrkkaffe efter gudstjänsterna i 
Marbäcks kyrka. Vem som ansvarar för vilken söndag får vi återkomma till. 

§3 Kyrkvärdar 
Det har ännu inte börjat fungera med kyrkvärdar efter nedstängningen under 
Coronapandemin. Mikael fick i uppdrag att prata med Ulla Petersson om att göra en 
kyrkvärdslista för de kommande gudstjänsterna. 
Björn Cederkull och Anna Segerpalm avsade sig uppdraget som kyrkvärd, med ålderns rätt 
respektive av hälsoskäl. Inger Johansson fortsätter som kyrkvärd och även Ulla, hoppas vi. 
Ann-Marie Banfather sade ja till att bli ny kyrkvärd under förutsättning att hon får en 
introduktion i vad det innebär och vad som förväntas av henne.  
 
§4 Nya innehavare på tjänsterna som präst och diakon i Åsunden 
Vi har fått en ny präst till Åsundens församling: Tomas Jarvid, son till Roger Jarvid som var 
lärare på Marbäcks skola under många år. Vi är mycket glada att han ska vara vår präst 
framöver. Tomas är föräldraledig nu i höst och tjänstgör bara 25 % men kommer att gå upp 
på heltid efter nyår. Enligt hörsägner kommer även Lars Kempe att tjänstgöra i Åsunden 
efter nyår. Lokala Rådet uttrycker sin glädje över att det nu åter kommer att vara två präster 
i Åsunden – med Henrik Lööv som verksamhetsansvarig för Ulricehamn och Åsunden, som 
kommer att bilda ett stort gemensamt arbetslag. 

Åsunden har nu även åter en ”egen” diakon! Hon heter Janet Andersson och började för en 
månad sedan. Detta känns mycket bra, vi önskar henne allt gott i tjänsten. 



§5 Sammankallande/ordförande och sekreterare i LR efter nyår 
Då det nu kommer inte bara en utan två nya präster till Åsundens församling meddelade 
Mikael sin avsikt att tacka för sig när en ny mandatperiod börjar. Det är väldigt svårt att vara 
ordförande när man inte är i aktiv tjänst och inte får någon som helst information att 
förmedla till Lokala Rådet. Det är därför naturligt att en av de nya prästerna tar över platsen 
i Lokala Rådet i Marbäck och även uppgifterna som sammankallande/ordförande och 
sekreterare – om nu inte någon annan i Lokala Rådet är villig att ta på sig dessa uppdrag.  

Lokala Rådet känner stor osäkerhet kring tillsättningsförfarandet kring tillsättning av 
ledamöter i LR, ordförande och sekreterare, någon information har inte kommit oss till del. 
 
§6 Nominering till Åsundens församlingsråd för åren 2022–2025 – samtal och förslag 
Efter samtal kom Lokala Rådet fram till några personer som Mikael och den som så önskar 
skulle tillfråga inför nomineringsmötet i Gällstad på söndag kl 11. Monika Brolin är villig att 
ställa upp som ordinarie representant för Marbäck men vi behöver även en ersättare – som 
måste hittas utanför nuvarande Lokala Rådet. 
 
§7 Lite info och samtal kring försäljningen av församlingshemmet 
Kh Henrik har i mail informerat om att försäljningen av församlingshemmet inbringade 2 
miljoner kronor – pengar som vi i Marbäck inte har någon glädje av. Vi saknar istället vårt 
församlingshem! 

Lokala Rådet uttryckte en mycket stark besvikelse, irritation och frustration över att så totalt 
ha blivit överkörda – inte blivit informerade och i ännu mindre grad delaktiga – när det gäller 
avyttrande av församlingshemmet och dess inventarier, statyn (som ju enligt testamentet 
skulle stå utanför församlingshemmet!) men även borttagning av bänkar i kyrkan och 
inredande av en cafédel där samt ombyggnad av gamla uthuset och hur detta kan inredas för 
att bäst tjäna sitt syfte. 

Ulricehamns pastorat har enbart frågat de anställda (om ens det) och helt struntat i Lokala 
rådet. Ändå var det så, att fram tills för bara några år sedan var Marbäck egen församling 
och har köpt in de inventarier som finns (fanns). Nu fick vi inte ens frågan om vad som är 
värt att bevara och vad vi ska göra med övrigt! Det är anmärkningsvärt! Lokala Rådet 
beslutade därför att ge Mikael i uppdrag att författa en skrivelse till Kyrkorådet för att påtala 
detta missförhållande. Innan det skickas ska Mikael maila ut det till samtliga i Lokala Rådet 
för synpunkter.  
 
§8 Borttagning av bänkar i kyrkan – hur blev det? 
Lokala Rådet hade sitt möte för fösta gången i den nya cafédelen längst bak i kyrkan. Det har 
blivit riktigt bra och fint! Vi uppskattar dessutom att man har tagit tillvara inventarier från 
församlingshemmet och tagit upp den färgskala som redan finns i kyrkan. Snyggt! 

Vad gäller Lokala Rådets roll i denna ombyggnad – se §7! 
 
§9 Bonaden från stora salen i församlingshemmet – förslag till ny placering 
Vävnaden från församlingshemmets stora sal tillverkad av textilkonstnären Gunilla Sjögren 
år 1968 och som föreställer ”Den fyrahanda sädesåkern” (infoblad om denna finns i skåpet 
längst bak i kyrkan) behöver hitta en ny placering. Förslag har kommit in om att byta ut 
bårtäcket på kyrkans södervägg mot denna vävnad.  



Bårtäcket har börjat blekna och behöver ändå få en ny placering där den inte exponeras av 
ljuset. Vi överlåter med varm hand beslut om förvaring till Boje Elebo, fastightsansvarig i 
pastoratet. Lennart Lindhagen måste bli informerad om denna ändring då det är hans mor 
som har skänkt bårtäcket. Även denna uppgift ligger på fastighetskontoret.  

Det smarta med denna lösning (att byta ut bårtäcket mot vävnad) är också att vi då kan 
använda den upphängningsanordning som redan finns på söderväggen.   
 
§10 Donationen till Marbäcks kyrka 
Mikael har frågat kh Henrik om den donation till Marbäcks kyrka som varit på gång sedan i 
våras. Det är ännu inte klart med den. 

Lokala Rådet har några frågor och önskemål ifall denna donation blir verklighet: 
- Att dessa pengar är reserverade för just Marbäcks kyrka och alltså inte kan användas 

någon annanstans utgår vi ifrån är självklart. 
- Ifall det rör sig om 100.000 kr, som har antytts, då borde vi väl inte behöva göra slut 

på allt med en gång utan kunna ha dem i en fond för framtida åtgärder i Marbäcks 
kyrka? 

- Denna donation ska inte användas för att betala de utgifter som kommit i samband 
med borttagning av bänkarna och som har funnits budgeterade sedan tidigare. 

- Lokala rådet har redan tidigare lämnat in förslag på att inreda ett rum i tornets andra 
plan genom att ta bort en av trapporna. Ett sådant rum skulle vara bra när t.ex. 
scouterna behöver dela sig i två grupper vid pyssel etc. Detta är vårt förstaval.  
(Vattenfrågan är redan ”löst” har vi fått reda på via omvägar genom att vattnet i 
uthuset är testat och man har satt in en vattenrenare där. Bra att veta!) 

-  Ett alternativt användande av donationsmedlen är att bygga ut uthuset, så att 
pentrydelen (som ju är tänkt att kunna användas för fler än anställda!) rymmer fler 
än två personer och därmed kan användas till mindre samlingar och möten. 
Donationen kan då utgöra en del av kostnaden för detta. 

 
§11 Inventering och fotografering – några frågor 
Den inventering med kompletterande fotografering av alla inventarier som den tillträdande 
kyrkoherden i det nya storpastoratet, Carolina Davidson, har efterfrågat är i full gång (Mikael 
gör detta) och beräknas vara klart innan denna månads utgång. Det är faktiskt en hel del 
inventarier som har kasserats eller av olika anledningar har försvunnit och även en hel del 
nya inventarier som ännu inte finns med i inventarieförteckningen. Mikael visade några 
bilder på sådana, som lite smakprov.  
En fråga, som vi hoppas kunna få svar på, är vart det gamla korset med sorgmantel som var 
altaruppsats under åren mellan renoveringarna (ca 1822–1922) har tagit vägen. Vaktmästare 
Frans och Mikael lyckades inte hitta det i tornet. 
 
§12 Saker från församlingshemmet, som finns i kyrkan och som vi behöver gå igenom 
Monika Brolin och Annika Persson har räddat en del saker från församlingshemmet – när nu 
Lokala Rådet inte blivit involverad i detta arbete tidigare. Lokala rådet gick igenom några 
lådor med saker och tog vara på en del som var värt att behålla. Monika Brolin tog sedan 
hand om resten för att skänka eller slänga det. 

En sak som vi vill ha tillbaka är de temuggar som är i samma porslin som kaffekopparna. Var 
kan de finnas nu, tro? I Tvärreds församlingshem? 
 



§13 Ombyggnad av uthuset med toalett och pentry 
Det blev fint, den nya versionen av uthus med toalett och pentry – i färgskala samma som i 
kyrkan. Förutom att pentryt är så litet att det knappt är lämpligt att göra kyrkkaffe etc i och 
ännu mindre använda till annat än fikarum till de anställda är det två rätt alarmerande saker 
vi vill föra fram, för att åtgärdas så snart det bara går: 

- För att komma in i uthuset är det ett litet trappsteg. Där måste till en ramp! 
- Toaletten – varför har man inte gjort den handikappanpassad när man ändå håller på 

och bygger om? Är det ens tillåtet att inte ha handikapptoalett? Det är illa nog att 
man inte bygger in en sådan i kyrkan. Det blir bakläxa för den som beslutar om detta. 

 
§ 14 Ljusbäraren vid askgravlunden – behov av uppfräschning 
Från vaktmästare Frans Lindman har kommit ett förslag om att måla blom- och ljusbäraren 
vid askgravlunden. Lokala Rådet hade inget att invända mot det. Dock bör Alvar Johansson, 
som har tillverkat den, tillfrågas först.  

En annan fråga som kom upp är ifall detta är en gåva från Alvar Johansson eller är inköpt.  

Finns denna med i någon förteckning, det hör väl inte hemma i kyrkans 
inventarieförteckning? 

 
§15 Infoskyltarna på kyrkogården, t.ex. om gravarna för de döda från Sjö-Gunnarsbo 
Sjö-Gunnarsbo sanatorium är en viktig och intressant del av Marbäcks historia, så även de 
gravar på Marbäcks kyrkogård för personer som avlidit på Sjäö-Gunnarsbo. Mikael har skrivit 
texten till flera skyltar om detta och om kyrkan att sättas upp vid kyrkan och på kyrkogården. 
Dessa texter finns hos informatören Jenny. Lokala Rådet vill påskynda att dessa skyltar 
tillverkas och sätts upp så snart som möjligt. 
 
§16 Övriga ärenden från eller till församlingsrådet, kyrkoherden m.fl. 
Inga ytterligare frågor togs upp. 
 
§ 17 Övriga frågor 
Inga ytterligare frågor togs upp. 
 
 
 
 
/Mikael Henning 
Ordförande/sammankallande och sekreterare 
 
 

Utanför protokollet vill vi passa på att säga ett varmt tack till Björn Cederkulls engagemang i 
församlingsrådet, Lokala Rådet, som kyrkvärd m.m. under tjugo års tid! 

Stort och varmt tack även till Anna Segerpalm, som nu av hälsoskäl slutar som kyrkvärd. 

Avtackning kommer att ske inom kort – tillsammans med församlingsråd m.fl. 

 


