
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §47-60 
I DOMKYRKOFÖRSAMLING        2021-09-06 
 

Et  

Plats och tid Kyrkbacksgåren kl. 18.00 – 20.00 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Västerås domkyrkoförsamlings expedition. 

Justering har tillkännagivits genom anslag, 

genom: 

 

Närvarande ledamöter Ordförande Ingemar Egelstedt, kaplan Eva Abragi, vice 

ordförande Asta Matikainen, Lisbeth Kohls, sekr, Anders 

Westman, Birgitta Eklund, Ingrid Högsberg, Cecilia 

Alexandersson 

Närvarande ersättare Ulla Björnberg, Marita Edvall-Dahlgren 

Övriga närvarande Peter Forsberg, domkyrkokaplan 

 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Lisbeth Kohls 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Ingemar Egelstedt 

 

 

 Justerare ___________________ 

  Anders Westman 

  

 

 § 47 

Inledning Birgitta Eklund inleder med en betraktelse över texterna 

kommande söndag på temat Ett är nödvändigt. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att Cecilia Alexandersson inleder nästa gång.  

 

§ 48 

Öppnande Mötet öppnas. 

 

§ 49 

Justerare Församlingsrådet beslutar      

 att utse Anders Westman till justerare. 

 



  

 

 
 
 
Ordf 

 
 
 
Just 

 
 
 
Sekr 

 

2 

§ 50 

Upprop  Uppropet förrättas varvid ledamöterna presenterar sig för vår 

nya kaplan. 

 

 § 51 

Protokoll och dagordning Dagordningen godkänns och föregående protokoll läggs till 

handlingarna. 

      § 52 

Ny kaplan  Eva Abragi, våra nya kaplan, presenterar sig. 

 § 53 

Rapporter Peter Forsberg går igenom nuläget i församlingen: 

Sedan vi även öppnat för onsdagsmässan från första september 

är nu allt gudstjänstliv i Domkyrkan igång. Middagsbönerna 

genomförs av flera frivilliggrupper och fler är välkomna att 

medverka.  

De två olika möbleringarna för gudstjänster resp. konserter kan 

nu göras om till en. Nu kan vi välkomna mellan 223 och 300 

personer beroende på om det är flera större sällskap som 

närvarar.  

Successivt bemannar vi gudstjänsterna på vanligt sätt med 

präster och kyrkvärdar, dock med flexibilitet för den 

prästvakans som vi har.  

Tyvärr kan vi inte räkna med att kunna fira Lucia eller 

Advent/Jul på vanligt sätt då vi inte får samla 1000 personer. 

Istället planeras för mindre samlingar där man behöver boka en 

gratisbiljett. Julaftons midnattsmässa blir istället Öppen Kyrka 

som avslutas med biskopens bön kl 24 på Domkyrkoplan.  

 

Eva Abragi informerar om att hon beslutat om höststängt av 

Café Malin under resterande septemberveckor för att hinna 

ikapp drift och organisation efter en slitig sommar. Kyrkkaffe 

och beställningar pågår dock som vanligt.  

                 
Församlingsrådet beslutar 

 

Att lägga rapporterna till handlingarna 

 

 § 54 

Kollekter   Församlingskollekter, förslag: 

26/9   Stadsmissionen 

31/10 Kristna Fredsrörelsen 

7/11 SKUT 

 

 Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna förslaget 
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 § 55 

Höstens frågor Medlemsvård och kommunikation: Veckobrevet som nu fått en 

ny form och blivit 14-dagarsbrev fortsätter som 

Församlingsrådets kanal till församlingsborna. Medlemsvård 

handlar för närvarande mest om frivilligarbete. 

Kommunikation diskuteras vidare.  

Dop: Nya Doppastoralen är i princip klar för beslut och en 

handlingsplan för genomförandet på gång. Församlingsrådet 

önskar en genomgång av den även om arbetet måste tas vidare 

av det nya Församlingsrådet.  

Lokalförsörjning: Domprosten har tillfälligt pausat planeringen 

av Projekt Besökscentrum i Domkyrkan för att se till att 

helhetslösningen med lokalförsörjningen inom centrala 

området blir den rätta. Länsstyrelsen är inkopplad på planerna 

kring Annexet och Lektorsgården. Helt klart är att 

informationsdisken ska upplevas bemannad även under denna 

tid, främst genom att vaktmästeriet flyttar ut delar av sitt arbete 

dit. Församlingsrådet ser det som angeläget att vara delaktiga i 

processen. Hur det skall ske diskuteras med Kaplanen.  

Utvärdering av sommarens gudstjänster: Glädjen över att ha 

kommit igång med fysiska gudstjänster dominerar intrycket. 

Deltagandet i helgmålsbönerna kl 17 på Djäkneberget har varit 

lågt men visar bara att det tar tid att inarbeta en ny samling.  

Församlingsmöte: Önskas ske antingen 17 eller 24 oktober. 

Möjligen 31 oktober. Valnämnden håller i samlingen och 

avgör datum. Då ska församlingsbor kunna nominera personer 

och anmäla sitt intresse att ingå i det nya Församlingsrådet för 

den kommande fyraårsperioden.  

Utbildning av ledamöter i nytt församlingsråd: En uppdaterad 

version av informationen om arbete i Församlingsråd ska vara 

framtagen. Vi bör också ta fram ett dokument med vårt ”arv” 

som vi kan lämna över till nästa råd. Ett önskemål är att 

kommande församlingsråd arbetar mer med fördjupning av de 

frågor som vi främst ska syssla med. Det kan ske genom extra 

avsatt tid i anslutning till möten eller extramöten. Ett annat 

önskemål är att ha ett tätare samarbete med medarbetarna för 

att kunna bidra på bättre sätt.  

 

§ 56 

Anmälan o information Vid gudstjänsten 26 september avtackas Johan Sköld. FR 

kommer att vara representerat av vice ordföranden och 

sekreteraren och i samråd med domkyrkokaplanen.  
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§ 57 

Höstens möten 18 oktober och 13 december  

 

Församlingsrådet beslutar  

att börja mötet den 18 oktober redan kl 17 för att hinna med att 

arbeta på dokumentet kring vårt arv till nya församlingsrådet. 

 § 58 

Övriga frågor Inga övriga frågor  

 § 60 

Avslutning Ordförande tackar samtliga närvarande för dagens möte och 

önskar stort engagemang inför kyrkovalet. Mötet avslutas med 

välsignelsen. 

   


