
 

 PROTOKOLL 
 
FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§ 1 - 13 

I GIDEONSBERGS FÖRSAMLING                         2021-09-21 
 

                                                                                                 Ordf.      Sekr.         Just.   
   

Plats och tid Videosammanträde 18.00 

Närvarande ledamöter Ordförande Håkan Jansson, Bengt Lundin, Charlotte 

Unander-Scharin, Ulf Strömquist (för Lars-Olov Strömberg, 

Karin Engström (för Jenny Samuelsson) 

Närvarande ersättare  

Övriga närvarande Präst och samordnare Martin Andersson 

 

 

§ 1 

Inledning Ordföranden hälsade välkommen till 2021 års första 

videosammanträde för hösten och förklarade mötet öppnat. 

Speciellt välkomnade han nytillträdde prästen i församlingen, 

Martin Andersson. 

                                                  § 2 

Upprop Upprop förrättades. 

§ 3 

Justerare Församlingsrådet beslutade att utse Karin Engström till 

justerare. 

§ 4 

Föredragningslista Föredragningslistan godkändes. 

§ 5 

Information/Skrivelser Vädjan om församlingskollekt till Act Svenska kyrkan.  

Vädjan om församlingskollekt till Min stora dag. 

 Ordförande har vidarebefordrat nyhetsbrev från Västerås stift 

och Act Svenska kyrkan samt månadsbrev från Stiftsgården, 

Rättvik.     . 

 § 6 

Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 



 

 § 7 

Ordf. och präst informerar Församlingen saknar ännu direktiv om hur arbetet ska läggas 

upp, på grund av pandemin. 

Samarbete med Paletten: riktlinjer ska komma framgent. Man 

försöker att inte ha så mycket folk i huset. 

Giddefredag anordnas nästa fredag.  

 

Ordförande informerar om att Act Svenska kyrkan tackat för 

bidrag, på 12 800 kronor under 2020. I beloppet ingår alla 

inbetalningar från insamlingsaktiviteter, anslag samt riks-, 

stifts och församlingskollekter. 

Västerås kýrkliga förbund har sålt Bergsgården, Fläckebo. 

Stiftsgården vädjar om fler bokningar för läger, utbildningar 

och liknande när den öppnar igen.  

Inget nytt om husmor i Gideonsberg. En lösning är emellertid 

på gång. 

                                                

  

  Församlingskollekter . 

                                                  § 8 

 

Församlingskollekter             Föreslagna församlingskollekter godkändes. 

                                                  Lista bifogas.               

                                                  Från och med september får kollekten tas upp med håv. 

 

                                                  § 9 

Gudstjänstplan Gudstjänstplan godkändes. 

                                                  § 10 

Rapporter Inga rapporter förelåg 

 § 11 

Övriga frågor Kyrkvärdar. En träff är önskvärd. 

Öppna dörren ska ha en sammankomst i Birgittasalen. Frågan 

är om det går att ordna en mässa då med en medföljande präst 

som tjänstgörande.  

Inga hinder meddelades men vaktmästare måste ordnas.  

Frågan om vaccinerade och ovaccinerade i olika verksamheter, 

Enligt Martin Andersson kan man inte tvinga någon att 

vaccinera sig men man kan uppmana alla att göra det. 

Församlingen uppmanar ovaccinerade att hålla avstånd. Den 

man utsätter för störst risk är de den ovaccinerade själv.  

Nya direktiv kommer i oktober.  

Varken församlingsråd, förtroendevalda eller personal kan 

hindra någon från att delta i verksamheten. 

Håkan Jansson tog upp frågan med särkalk. Martin Andersson 

uppmanade till att doppa oblaten i vinet. Vin med alkohol 

minskar risken för smitta, men församlingen använder 



 

druvsaft. Prästen spritar händerna inför nattvarden och försöker 

att minska antalet personer som delar ut nattvarden.  

§ 12 

Nästa sammanträde Den 26 oktober 2021 klockan 18.00 i Gideonsbergskyrkan 

 Nomineringar inför val till församlingsråd. 

 Det planerade mötet den 18 maj inställdes.  

 § 13 

Avslutning Ordföranden tackade samtliga närvarande, speciellt Martin 

Andersson, för dagens sammanträde och avslutades med bön. 

 

 

 
 

Underskrifter: Sekreterare ___________________________________ 

  Charlotte Unander-Scharin 

 
                         

 

 

 

                                                          Ordförande  ____________________________________ 

  Håkan Jansson 

 

 

 

 

 Justerare          ____________________________________ 

  Karin Engström  

  

 

 

 



 

                                                                                                                                               

 

  

 

  

                 

 

   

 

  

 


