
 

PROTOKOLL PROTOKOLL NR 

Norrköping Borgs församlings församlingsråd 2022:5 

ORT DATUM FÖR MÖTET 

Klockargården, Klockaretorpet 
2022-05-09 

kl.18.30 – 20.30 

  

         

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagetts genom anslag på församlingens anslagstavlor  

 Organ: Församlingsrådet i Norrköpings Borgs församling 

 Sammanträdesdatum 2022-05-09 

 Datum för anslags uppsättande 2022-05-27  

 Datum för anslags nedtagande  2022-06-11 

 

 Protokollet förvaras: Borgs Klockargård 

  

 Underskrift …………………………………………………….. 

      ___________ 
 

BESLUTANDE   

Daniel Johansson, ordförande 

Camilla Edoff, vice ordförande 

Freddy Alm 

Johannes Almborg 

Anita Gustavsson 

Annelie Hagelberg 

Axel Olofsson 

Helena Rosenkvist 

Ing-Marie Nilsson 

Ellen Andersson (§82-91) 

Lena Bohman, Församlingsherde 

 

NÄRVARANDE, EJ BESLUTANDE 

Johanna Andersson (beslutande §76-81) 

 

JUSTERINGENS PLATS OCH DATUM: Klockargården, 2022-05-20 

 

UNDERSKRIFTER 

 Sekreterare ………………………………………… Emilia Jensen  

 Mötets ordförande ………………………………………… Daniel Johansson 

Justerande                  …………………………………………        Axel Olofsson 
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§ 76 Inledning 

 

Mötets ordförande Daniel Johansson hälsar de närvarande 

välkomna och förklarar sammanträdet öppnat och presenterar 

sedan församlingsrådets nya ersättare Johanna Andersson. Lena 

Bohman inleder med andakt.  

 

§ 77 Upprop 

 

Upprop förrättas av sekreteraren. 

 

§ 78 Justering 

 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Axel 

Olofsson. 

 

§ 79 Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkänns med följande ändringar, punkt 9 utgår, 

samt tillägg under Övrigt. 

 

§ 80       Föregående protokoll 

 

Protokollet från mötet i april beslutar församlingsrådet 

 

att                         lägga till handlingarna. 

 

§ 81       Diakonipastoral 

Viktoria Witt och Sofia Sörner Zaremba gästar mötet och berättar 

om den diakonipastoral som de jobbar med att ta fram för 

Norrköpings Pastorat. De inledde med en presentation där man 

fick säga ett varsitt vackert ord som de sedan sätter ihop till en 

dikt. Sedan fortsatte de med att berätta vad diakoni är och om 

deras uppdrag med att ta fram en diakonipastoral.  

Detta kommer att vara ett styrdokument ungefär som FIN.  

Tanken är att arbetet ska vara klart vid årsskiftet 2022/2023 och 

kunna presenteras i början av 2023. 

Församlingsrådet fick till uppgift att svara på några frågor 

individuellt vilka svaren sedan samlades in av Viktoria och Sofia.  

Församlingsrådet ser positivt på arbetet och tycker att det är bra 

att ha samma inriktning och arbetssätt gällande diakoni i hela 

pastoratet. 
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§ 82       Församlingsrådets input till budget 2023 

Presentation av det underlag som arbetats fram av presidiet.  

 

Församlingsrådet beslutar 

 

att                         godkänna underlaget som presenterades. 

 

§ 83       Gudstjänstplanering för hösten 2022 

Lena Bohman presenterar hur gudstjänstplaneringen inför hösten 

ser ut.  

 

§ 84       Lokalförsörjningsplan 

 

Utgår   

 

§ 85       Pågående renovering av Skärkinds kyrka 

Daniel informerade kring hur renoveringen fortlöper i Skärkinds k:a, samt 

presenterade vissa extra åtgärder och renoveringar som planeras göras i 

samband med de akuta åtgärderna. Församlingsrådet anser att lösningen 

med nytt RWC och nytt pentry ser bra ut. Rådet ställer sig också positivt 

till att använda rummet i östra korsarmen som samlingssal men med några 

synpunkter gällande utformning. Daniel skickar in synpunkterna till 

kanslichefen.   

 

§ 86      Församlingsherden informerar 

Lena informerar kring läget i församlingen. 

- Karina Nahlbom börjar sin tjänst som präst med placering i 

Klockargården den 16/5. 

- Charlotte Sylvér tjänst ändras till diakoniassistent fr.o.m. maj. 

- 10 sökande till pedagogtjänsterna som är annonserade. 

Intervjuer kommer ske under kommande vecka.  

- Intervjuer sker till administrationsstjänsten. 

 

Även kort info kring den brand som drabbade en radhuslänga i 

Klockaretorpet och hur kyrkan tillsammans med andra aktörer 

hjälpte till. Ett samarbete som fungerade mycket väl och smidigt 

för alla inblandade.  
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§ 87       Kort info 

a) Svenska kyrkans Unga 

Camilla informerar från Svenska kyrkans Unga.  

- Borgs vann Small ship race i Söderköping under 

eftermiddagen. Vi har en lång tradition av att åka dit med 

båtar som barnen själva gjort.  

- Under påsklovet var det mycket påsklovsaktiviteter.  

- Det börjar kännas ”som vanligt” nu när verksamheterna 

kommit igång.  

- Träffat Mikaela Stigsdotter Larsson (präst i Skogängsgården) 

för att prata om hur vi ska få igång arbetet ute på 

landsbygden. Samt även Marcus Svensson (pedagog i 

Söderledskyrkan) för att prata om hur vi ska få igång arbetet i 

Söderledskyrkan. 

 

b) Kyrkoråd 

Freddy informerade från kyrkorådets senaste sammanträde. 

- Remiss har inkommit kring hopslagning av vissa större 

”arbeten” i Svenska kyrkan, t.ex. lönehantering osv.  

- Medaljörer för 2023 beslutades. 

- Av 3 sökande till kyrkoherdetjänsten så har 2 st skickats på 

djupintervjuer.  

 

c) EFS 

Axel informerade från EFS och vad EFS gör. 

- Vårfest i Söderledskyrkan på söndag.  

 

§ 88      Skrivelser 

Inga skrivelser inkomna 

 

§ 89      Barnkonsekvensanalys 

Församlingsrådet instämmer i presidiets bedömning att kravet på 

barnkonsekvensanalys är uppfyllt för beslutet om 

församlingsrådets input till budgeten 2023. 

 

§ 90      Övriga frågor 

- Axel tog upp frågan kring varför vi inte längre läser upp vart 
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personen bor när vi läser tacksägelse. Emilia svarade att det 

är pga. att arbetet är för stort och tar för mycket tid, samt att 

vissa personer inte ”hör hemma” på den adress de avlidit.  

- Helena informerade från Hela människans årsmöte. Det har 

gått bra trots pandemin, man har arbetat mycket med 

uppsökande verksamhet för att ge vaccin. Sousan Massi 

Nylander, enhetschef på Ria vill gärna komma ut till 

församlingsrådet och berätta om verksamheten.  

- Daniel informerade att det inkommit skrivelser kring 

avyttring av Bergsmansgården och Skärkinds 

församlingshem. Camilla Ruben vill ha in synpunkter och 

tankar kring avyttringarna. Skrivelsen kom in för sent för att 

hinna förberedas till detta sammanträde så beslut om yttrande 

tas på nästa sammanträde. Han informerade också kring vilka 

renoveringar som ska ske i Vånga.  

 

§ 91       Mötets avslutande 

 

Ordförande tackar och förklarar mötet avslutat. 
 


