
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§1-15 
I VÄSTERÅS-BARKARÖ FÖRSAMLING       2021-10-13 
 
Plats och tid Församlingshemmet Barkarö 18.00-20.30 
Närvarande ledamöter Björn Bünger ordförande 

Margit Iraeus vice ordförande 

Birgitta Eriksson 

Britt-Marie Becker 

Torsten Källberg 

Berit Sonnebo sekreterare 
Närvarande ersättare Ingrid Svensson 

 
Övriga närvarande Lisa Fröberg, områdeschef, kaplan 

 

 

 

 

 § 1 

Inledning Ordföranden hälsar ledamöter och ersättare välkomna och 

förklarar sammanträdet öppnat. 

 Den inledande andakten leds av Lisa Fröberg. 

§ 2 

Justering Församlingsrådet beslutar 

 att utse Margit Iraeus till justeringsperson. 

 

 § 3 

Föredragningslista Några extra punkter har tillkommit sedan föredragningslistan 

sändes ut: 

 Församlingsrådet -frivilligarbetet-roll 

 Altarringen 

 Spruthuset 

 Trädgården 

 Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna föreslagen dagordning med ovanstående tillägg. 

Föregående  

protokoll § 4 

 Diakon Astrid Nilssons vikariat går inte ut den 30/9 utan den 

14/12. 
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 De tekniska lösningar på låsning av kyrkporten som vi föreslog 

kommer inte att kunna fungera. Vi beslutade inte om något 

alternativ till det men det diskuterades om de frivilliga som 

låser skulle få förbinda sig att låsa viss tid. 

 § 5 

         Dopträd 

Kaplanen informerar Vi har ingen mer information om dopträd eftersom Xiomara 

Lysti som hade kontakterna med konstnären f n är sjuk och 

ingen annan vet något. Minnesfondens sparade medel, 2 706 

kr, var tänkta att gå till detta. Medlen måste, som tidigare 

konstaterats, användas före 1/1 2022. Om vi inte hinner besluta 

om dopträd bör vi försöka hitta annan användning för dessa 

pengar.   

 Församlingsrådet beslutar 

 att bordlägga frågan om dopträd. 

 Information om läget i församlingen, personal 

 Xiomara Lysti är sjukskriven till slutet av oktober. Diakon 

Astrid Nilsson har, som konstaterats, ett halvårsvikariat. Flera 

säger att de vill ha henne kvar, hon gör ett bra jobb. Lisa 

berättar att alla tjänster som blir lediga måste vakansprövas av 

ekonomiska skäl men Lisa har begärt att få tillsätta den lediga 

tjänsten och ha Astrid kvar på den. 

 Lisa berättar att idag är sista dagen för medarbetarna att 

komma in med sina aktivitetsplaner samt budget för dessa. 

Sedan ska det gås igenom, samordnas och prioriteras mellan 

önskemålen. 

 Kyrkvärdar 

 Utbildning för kyrkvärdar kommer att ske, alla har kallats till 

den 24/11. Gunnar Kärrbom är ansvarig. 

 En kyrkvärd måste ingå i församlingsrådet, antingen som 

ordinarie eller som ersättare. Vi har, när Ingrid slutar som 

kyrkvärd, bara tre kyrkvärdar och två har definitivt tackat nej  

till att ingå i församlingsrådet, av tidsskäl. Den tredje funderar 

vidare. I samband med detta frågar vi om man måste ha 

kyrkvärdar i alla gudstjänster eller om man ibland kan låta 

vaktmästare utföra en del av kyrkvärdens uppgifter. Man 

skulle då också kunna ha någon/några som arbetar som 

gudstjänstvärdar och hjälper till. Enligt Lisa finns inga hinder 

för det. Många gudstjänster genomförs redan utan kyrkvärd t 

ex dopgudstjänster. 

 Verksamhetsplan 2022 
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 Lisa vet att arbetslaget har träffats för att göra vårplaneringen 

men mer vet vi f n inte.  

  

   

 § 6 

Vigslar/födslar Hur har det gått att göra omstart för dop och vigslar efter 

pandemin? Dopen har kommit igång och det döps en hel del 

barn i församlingen. Däremot är bröllop ofta knutna till vår och 

sommar så där har vi inte sett samma uppgång sedan 

pandemirestriktionerna släpptes i höst. Alla nyfödda och 

nyinflyttade får en välkomsthälsning. Det görs en gemensam 

satsning inom pastoratet med information om och inbjudan till 

dop. 

 § 7 

Allhelgonahelgen Ingrid har pratat med Astrid om planeringen. Fredag den 5/11 

kommer kyrkan att vara öppen mellan 1.00 – 17.00 och då 

kommer den att bemannas av Astrid. 

 Lördag den 6/11, Allhelgonadagen , är kyrkan öppen mellan 

18.00 – 20.00 och behöver då bemannas av frivilliga. Ingrid 

och Arne bemannar 13.00 – 15.00 och Birgitta och Torsten 

15.00 – 17.00. Minnesgudstjänst hålls 18.00.  

  

 § 8 

Församlingsråd Församlingsråden i Dingtuna-Lillhärad, Rytterne och Barkarö 

har tidigare haft några gemensamma träffar och det vore bra 

även nästa mandatperiod 

gemensamma träffar             Församlingsrådet föreslår 

att vi ses i maj 2022 och kommer att be Xiomara samordna. 

 § 9 

Kyrkkaffe  Vi kommer inte att kunna erbjuda kyrkkaffe i 

församlingshemmet var söndag eftersom dopsällskap kommer 

att erbjudas att få hyra församlingshemmet varannan söndag 

den tiden. Dessa söndagar blir det enkelt kyrkkaffe i 

kyrkan/vapenhuset som vaktmästaren gör i ordning. ACT-

gruppen har redan bokat tre söndagar och när det är 

familjemässa kommer Diana att  sköta kaffet. Kvar återstår två 

söndagar. Berit tar kaffet den 5/12 och Ingrid 19/12.  

 Lena Nilsson och Dorine Snäckerström har tidigare skött listan 

men har nu avsagt sig det uppdraget. Ingrid har frågat och 

sammanställt och det är vår önskan att hon fortsätter att sköta 
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kyrkkaffelistan som nu kommer att kräva mer kontakt med 

församlingsvärd och ACT-grupp . 

 

 § 10 

Inkomna skrivelser ACT-gruppen har sänt en hälsning. Gruppen fortsätter att göra 

ett mycket bra arbete.  

                                                         Bilaga 1 

Nomineringsmöte § 11 

 Den 31/10 kl. 16.00 ska nomineringsmöte äga rum inför 

kyrkofullmäktiges val av församlingsråd nästa mandatperiod. 

Nuvarande församlingsråd ansvarar för det. Från kyrkorådet 

kommer Karin Tilly och Karin Larses. Vi går igenom praktiska 

detaljer, Lisa bokar lokalen och hjälper oss kopiera upp 

nomineringsblanketten som Torsten Källberg lyckats redigera. 

Vi diskuterar tänkbara kandidater. 

  

Höstens grupper                    § 12 

 En lista skulle ha gjorts över höstens grupper av sekreteraren 

som glömt detta uppdrag varför denna punkt bordlades. 

 

 § 13 

Övriga frågor                           Frivilligarbete- församlingsråd-roll 

 

        Både när det gäller kyrkkaffet och allhelgonahelgen har 

         samarbetet gnisslat. Kyrkkaffet har varit en uppgift för 

frivilliga och även allhelgonahelgen i kyrkan har          

huvudsakligen bemannats av frivilliga. Ändå planeras saker av 

personal utan att frivilliga eller församlingsråd kontaktas. 

Samarbete är svårt men vi måste få till det bättre. Vi måste 

också få någon slags princip för vad vi är ansvariga för. Vi ses 

inte tillräckligt mycket eller tillräckligt ofta för att kunna prata 

ihop oss. Rollerna måste bli tydligare. 

                

 

 

 Skåpet i sakristian 

 Skåpet i sakristian måste vara klart och betalt innan nyår, 

annars försvinner pengarna. Fastighetsingenjör Fredrik 

Lindblom håller i detta. Ingrid påpekar vikten av att det blir 

klart för att skydda textilierna. 
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 Spruthuset 

 Björn meddelar en glädjande nyhet. Spruthuset ska renoveras 

2024. Det ska isoleras och bli ett större pentry. 

 Trädgården 

 Trädgården har växt igen på sina ställen och det finns nu 

undangömda ställen som i somras riskerade att bli lite för 

mycket tillhåll. Lisa sänder ett mail till fastighetschefen och 

ber att man skyndar på de åtgärder som vaktmästare Sirpa 

Lundqvist redan beställt. Vi tycker också att vi behöver 

fundera på om trädgården skulle kunna användas mer. Under 

pandemin hade man t ex kunnat ha friluftsgudstjänster där. 

Den stora fina trädgården borde vara en tillgång för hela 

området och pastoratet. 

 Ljudanläggning 

 Vi kommer att få en bättre ljudanläggning än den vi har men 

inte riktigt säkert när.  

 Altarringen 

 Altarringen har nu öppnats upp och det blev bra. Det är nu 

öppet mot altaret. Det är raka sidor kvar på var sida men 

hörndelarna på baksidan behöver återmonteras för att få dem 

stabila. Ansvarig kyrkvärd har testat och det är inte stabilt utan 

dessa hörndelar. 

Nästa möte  § 14 

 Nästa sammanträde är den 30/11 18.00. Vi gör ett nytt försök 

att bjuda in kyrkomusiker Vitalie Buhna till detta. 

 § 15 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde som avslutas med gemensam välsignelsebön. 

 

Underskrifter: Sekreterare______________________ 

  Berit Sonnebo 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Björn Bünger 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Margit Iraeus 

 


