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Plats och tid   Digitalt/telefon, tisdagen den 24november, kl.14-16 
Närvarande ledamöter Britas Lennart Eriksson, ordf. 

Kaplan Stefan Sundbäck, kaplan 

Marianne Claesson, v. ordf. fr. v. 

Iréne Englund, sekr.  

Lars-Erik Rydberg  

Gunvor Lundholm, anm.fr. v.    

Conny Karlsson, fr. v.  
Närvarande ersättare Sylvia Hellstén, anm.fr. v.   

Maria Özgun Karlsson, fr. v. 

Birgit Zolkos, fr. v.  

Adjungerade Michael Turner, arb. ledare 

 

Inledning                                     § 56-2020 

Kaplan inleder mötet med att läsa ur Domsöndagen, Psaltaren 

102:26-29 samt Överlåtelsebönen. 

Upprop § 57-2020 

 Gunvor Lundholm och Sylvia Hellstén har anmält frånvaro. 

Marianne Claesson, Conny Karlsson, Maria Özgun Karlsson och 

Birgit Zolkos är frånvarande. 

Justering § 58-2020 

 Församlingsrådet beslutar att välja Lars-Erik Rydberg till att justera 

protokollet.   

Föredragningslista § 59-2020 

 Församlingsrådet beslutar att godkänna dagordningen.   

Föreg. protokoll  § 60-2020 

 Föregående protokoll läggs efter genomgång med godkännande till 

handlingarna. 

Kaplan och arbetsledare info. § 61-2020 

 Kaplan informerar: Nya restriktioner angående pandemin gäller från 

och med den 24 november. Åtta personer vid sammankomster. Detta 

gäller i fyra veckor. Begravningar har dispens till 20 personer. 70+ 

restriktionerna är borttagna. Restriktionerna gäller alla. 

 Skerike kyrka: Webbsändningar: 1:a Advent samt Julnattsgudstjänst. 

Julotta på juldagsmorgonen spelas in. Max. fyra personer samt 

tjänstgörande personal. Facebooksida: Skerikekyrka. 

 Flera dop och vigslar är avbokade. Reaktion, allra närmaste kan 

komma. 
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 Integrations och migrationsprojekt; Samhällsintroduktion. Möten har 

genomförts via Zoom, vilket har fungerat bra. Projektet kommer att 

avslutas vårterminen 2021. 

 Vandrande kyrka under hösten har varit spännande. 

 Ensamkommande flyktingar -21 år, som konverterat, önskar få en 

fördjupad kurs i kristen tro. 

 Paletten: Caféet är öppet. Försiktighetsåtgärder är vidtagna, 

plexiglas skiva framför kassan samt visir för personalen. Bord och 

stolar är särade. Personalen tvättar och spritar händer. Kapellet är 

öppet varje dag för ljuständning.  Stolar är avstängda för att uppnå 

behörigt avstånd. 

 Arbetsledaren informerar: Medarbetarsamtal kommer att 

genomföras.  

 Caféet stängs under julhelgen och öppnas efter Trettondagshelgen.   

Inkomna skrivelser/info § 62-2020 

 Tackbrev från ACT angående insamling. 

 Nya restriktioner-pandemin, se ovan. § 61. 

Rapporter                       § 63-2020 

 Skerike kyrka: Nya gradänger erhållna från Domkyrkan.  

 Beslutas att gamla gradängerna i Skerike kyrka förvaras på 

prästgårdsvinden. 

 Henrietta Pettersson, kyrkvaktmästare, har uppdragits att kontakta 

fastighet angående brandutrustningen i Skerike kyrka. Information 

om utrymningsvägar i vapenhuset. 

 Presidiemötet den 3/11(zoom):Ordförande rapporterar från mötet, 

där pastoratets budget föredrogs.  

 Område Norr: Maja Lundström, ny områdeschef, har presenterat sig 

och sin vision om hur området skall arbeta.  

Församlingens gudstjänstliv § 64-2020 

 Skerike kyrka: Gudstjänsterna webbsänds. Se ovan. Se § 61. 

 Paletten: Morgonbönen äger rum måndag, tisdag, torsdag och 

fredag. Inga gudstjänster under pandemin.  

Kollekter  § 65-2020 

 Församlingskollekter under våren 2021: 24 januari; Öppna dörren, 

28 februari; Haiti projektet, 11 april; Den gode Herdens skola i 
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Betlehem, 25 april; Stiftsgården i Rättvik, 9 maj; Stadsmissionen och 

23 maj; Act svenska kyrkans internationella arbete. 

 Vid webbsända gudstjänster kommer kollekten att kunna skickas in 

via Swish. Lista med ändamål och nummer kommer att finnas 

uppsatt. Gudstjänsterna firas via webb utan församlings fysiska 

närvaro.  

Ekonomi  § 66-2020 

 Skerike församling 83 % i riktvärde p.g.a. inställd verksamhet på 

grund av covid19. Hela norra området 55 % i riktvärde av 

verksamhetsmedel. Församlingen kommer att skicka julhälsning 

med blommor till servicehusen samt till julvänner. 

Valärenden § 67-2020 

 Kyrkovalet 2021. Församlingsråden uppmanas att fundera över om 

de vill fortsätta att vara råd.  

 Nästa möte § 68-2020 

 Fredagen den 16 april, kl.14-16 i Skerike prästgård. 

Övrigt § 69-2020 

 Revidering av adresslistan för Skerike Församling. 

Avslutning § 70-2020  

 Ordförande tackar för visat intresse samt sänder varma tankar och 

önskar en God Jul och ett Gott Nytt År 2021. 

 

 

 

Vid protokollet Iréne Englund, sekr. 

 

 

Ordförande                                   Britas Lennart Eriksson, ordf.  

   

 

Justeras Lars-Erik Rydberg  
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