
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §704-719 
I NORRBO FÖRSAMLING       2022-09-27 
 
Plats och tid Harakers Bygdegård kl 18.30 
Närvarande ledamöter Kaplan David Berglund, Karin Andersson, Birgitta 

Andersson, Greta Johansson, Inga-Lill Karlsson, Lars 

Lindkvist, Åsa Nilsson, Leif Palevik, Birgitta Palevik, 

Anneli Wallsargård, Lars Österberg på länk 
Närvarande ersättare  Inga-Maj Ericsson 

 
Övriga närvarande  

   

   

 

 §704 

Inledning Ordföranden hälsar ledamöter och ersättare välkomna och 

förklarar sammanträdet öppnat.  

David Berglund höll en kort andakt. 

§705 

Upprop Upprop förrättas. 

 §706 

Val av protokolljusterare Församlingsrådet beslutar att utse Leif Palevik till 

justeringsperson. 

 §707 

Föregående protokoll Föregående protokoll. Lars Österberg fanns inte med i 

närvarolistan. Justerades, lades därefter till handlingarna. 

 §708 

FIN församlingsinstruktion  Det här skickade vi in: 

- Tydligare skrivning i årets version. Men mycket kringtext. 

                                                 Nu när pandemin släppt sitt grepp om oss kommer vi att ännu 

mer samverka i församlingen med arbetslaget för att förmedla 

närvaro, öppenhet och hopp i allt som görs både professionellt 

och ideellt och då kommer vår församlings skrivning att bli 

ännu mer levande. Se nedan: 

                                                 Norrbo församling vill vara Kyrkan mitt i byn – Romfartuna, 

Haraker och Skultuna – med öppenhet, gemenskap, musik och 

skapande som förtecken.  

 §709 

Kollekter Församlingsrådet beslutar att församlingskollekterna ska gå 

till ACT Svenska kyrkan AKUT, året ut. 
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 §710 

Uppföljning sommaren Bra sommar, vägkyrkorna var välbesökta. 

 §711 

Information kaplan Pastoralområdeschef Malin Lindström och samordnarna ser 

över organisationen i norra området. Rekrytering av präster 

och även musiker sker nu i Norra området. 

 

När musiker anställs planeras det barnkör i Romfartuna. 

Familjegudstjänst i Romfartuna kyrka varannan månad. 

 

Nyhetsbrev i pappersformat och digitalt har nu börjat skickas 

ut. Ska komma ut sista veckan varje månad. Som många 

uppstarter är det en del problem i början som det nu jobbas 

med. Elisabet Berggren gör ett bra jobb med detta. Vi får gärna 

höra av oss till: 

 elisabet.berggren@svenskakyrkan.se 

 

1 st. Sockenbudstyg stals från Mariagården 1987, är funnet och 

återlämnat 2 okt i Skultuna kyrka. 

 

                                                  §712 

Info Klockargården                Några beslut är inte tagna, men diskussioner om en gemensam 

lösning mellan skolan och kyrkan pågår.  

Information ordförande §713 

Sara Granberg, organisationssekreterare, är tjänstledig för 

studier. Vikarie är Marita Johansson. 

Ellen Pernu §714 

Ellen Pernu har flyttat till Umeå för att studera i 3 år och kan 

därför inte vara med i församlingsrådet. Frågan går nu till de 2 

som bor i Skultuna och var nominerade men inte kom med. 

 

Gudstjänstplanen hösten §715 

Gudstjänstplanen är klar. Julen är planerad, 1 gudstjänst i varje 

kyrka på storhelgerna. I Romfartuna kyrka blir det 1 projekt-

kör och stjärngossar 18 dec. 

Bilaga Kalenderutskrift 

Utbildning §716 

David Berglund informerade om utbildningen i Karlstad - 

Bärande Lärande. Bra utbildningsdagar för deltagarna. Bland 

annat ett mycket bra anförande av biskoparna Sören Dalevi 

och Mikael Mogren. 

 

mailto:elisabet.berggren@svenskakyrkan.se
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Nästa möte §717 

Svårt att få ihop datum. Återkommer på mailen om datum. 

Övriga frågor §718 

Kyrkan har rörligt el-avtal, blir vinterstängningar efter 

julhelgerna fram till Påsk. Kan öppnas upp för begravning. 

 

Anslagstavlan vid Harakers kyrka har haft färgbortfall och har 

nu fått ny färg. 

 Hans-Åke Månsson leder Harakers kören året ut. 

 

10 dec julmarknad kl 10-13 på torget i Skultuna där vi i 

församlingsrådet medverkar. 

  

Övriga frågor §719 

Mötet avslutades och vi läste välsignelsen tillsammans. 

 

Kaffet inbringade 400 kr som går till ACT Svenska kyrkan, 

AKUT. 

 
 
 
 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Birgitta Andersson 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Karin Andersson 

 

 Justerare _______________________ 

  Leif Palevik 


