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Plats och tid   Digitalt/telefon, fredagen den 16 april, kl.14-16 
Närvarande ledamöter Britas Lennart Eriksson, ordf. 

Kaplan Stefan Sundbäck, kaplan 

Marianne Claesson, v. ordf. 

Iréne Englund, sekr.  

Lars-Erik Rydberg  

Gunvor Lundholm, frånv.    

Conny Karlsson, anm. frånv.   
Närvarande ersättare Sylvia Hellstén, anm. frånv.   

Maria Özgun Karlsson 

Birgit Zolkos, frånv.  

Adjungerade Michael Turner, arb. ledare 

 

Inledning                                     § 1-2021 

 Kaplan inleder med Psaltaren 23; Herren är min Herde, Tredje 

söndagen i påsktiden, Den gode herden samt med bön. 

Upprop § 2-2021 

 Se närvarolista ovan. Gunvor Lundholm, Conny Karlsson, Sylvia 

Hellsten och Birgit Zolkos är frånvarande. 

Justering § 3-2021 

 Församlingsrådet beslutar att välja Lars-Erik Rydberg till att justera 

protokollet. 

Föredragningslista § 4-2021 

 Församlingsrådet beslutar att godkänna dagordningen med tillägget 

lokal och organisationsinformation i egen punkt § 7.   

Föreg. protokoll  § 5-2021 

 Föregående protokoll läggs efter genomgång med godkännande till 

handlingarna. 

Kaplan och arbetsledare info. § 6-2021 

 Kaplan informerar: Gudstjänster och förrättningar fortsätter enligt 

gjord planering. Uppskattning har visats, ibland med ett hjärta i 

facebook. Gruppen anhöriga nås genom telefonsamtal om 

tacksägelser, vilket uppskattas. Församlingsverksamheten är igång. 

Inför sommaren planeras utomhusgudstjänster med vandring på 

Vallby. Under påsken anordnades ett minidrama som uppskattades. 

Arbetet med samhällsintroduktionen för ensamkommande med fler 

på tisdagar har varit svåra att genomföra under pandemin. 

 Skerike kyrka: Prästgården och möbleringen av denna är överlämnad 

till vaktmästare Henrietta Pettersson. Fiber kommer att anslutas till 

kyrkan och prästgården för att utöka den digitala tillgängligheten. 
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 Paletten: Caféet är öppet. Under hela pandemin har Paletten varit en 

viktig mötesplats, som besöks av flera personer.  Ekonomiskt går det 

väldigt bra. Övrig verksamhet är inställd, när det gäller barn, 

ungdom samt kör- och vuxenverksamhet.  

 Arbetsledaren informerar: Paletten fyller en viktig integrerande 

funktion på området. Viktiga samhällsfunktioner finns i huset, Capio 

med mödra- och barnavård, familjecentrum, öppen förskola, 

fritidsklubb och gård. Kan jämföras med bostads företag i Bergsjön 

som annonserar ”Framtiden, bo hos oss” i Göteborg och fick pris för 

sitt socialt integrerande arbete. Paletten borde få pris.  

Lokalförsörjning/organisation § 7-2021 

 Alla områden i pastoratet har uppdragits att se över hur lokalerna 

används. Verksamheter skall i första hand bedrivas i kyrkans egna 

lokaler. Lokalkostnaderna är höga. Lokaler som hyrs av 

bostadsföretag inventeras. Paletten hyrs av bostadsföretaget Mimer. 

Inget beslut är taget än, när det gäller Paletten. Knäcktgården är i 

behov av upprustning till en hög kostnad. Tillberga Medborgarhus är 

ett alternativ för verksamheten. Sparven på Råby avslutas. 

 Tänka om organisatoriskt; personal kommer att förflyttas. Två 

stadsarbetslag och ett för landsbygden. LUS, lärande undervisning 

samverkar. Skerike och Gideonsbergs församlingar kommer att 

samordnas av Martin Andersson, Tillberga och Norrbo församlingar 

av David Berglund samt Önsta församling av Michael Turner. 

Inkomna skrivelser/info § 8-2021 

Rapporter                       § 9-2021 

Församlingens gudstjänstliv § 10-2021 

 Skerike kyrka: Gudstjänsterna webbsänds. Kyrkan var öppen under 

påskdagen. 

 Paletten: Morgonbön varje morgon från måndag till fredag med max 

8 personer. 

Kollekter  § 11-2021 

 Församlingskollekter under våren 2021: Den 24 januari; Öppna 

dörren, 28 februari; Haiti projektet, 11 april; Den gode Herdens 

skola i Betlehem, 25 april; Stiftsgården i Rättvik, 9 maj; 

Stadsmissionen och 23 maj; Act svenska kyrkans internationella 

arbete. Församlingskollekter har inte kunnat upptas i vanlig ordning, 

då gudstjänsterna varit webbsända på grund av restriktionerna. 

Swish- kollekter är inte inrapporterade. Församlingskollekter under 

sommaren kommer att upptas till Den gode Herdens skola i 

Betlehem. 
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 Församlingskollekter under hösten 2021: 

 Vid webbsända gudstjänster kommer kollekten att kunna skickas in 

via Swish. Lista med ändamål och nummer kommer att finnas 

anslagna.   

Ekonomi § 12-2021 

 Arbetsledaren rapporterar att ekonomin är god, endast 11 % av 

riktvärdet på 25 % är förbrukat. 4,4 % för barnverksamhet, 15,7 % 

för gudstjänster och 30,1 % för församlingsrådet. 

Valärenden § 13-2021 

 Kyrkovalet 2021. Församlingsråden uppmanas att fundera över om 

de vill fortsätta att vara råd.  

 Nominering av nytt församlingsråd efter valet. Hur genomföra det 

praktiskt? Arbetsledaren M.T. arbetar vidare med frågan.  

 Nästa möte § 14-2021 

 Fredagen den 27 augusti kl.14-16. Skerike prästgård? 

Övrigt § 15-2021 

 Revidera och komplettera adresslistan med telefon/mejl. 

Avslutning § 16-2021 

 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

  

 

 

Vid protokollet Iréne Englund, sekr. 

 

 

Ordförande                                   Britas Lennart Eriksson, ordf.  

   

 

Justeras                                       Lars- Erik Rydberg  

                                     



  Protokoll 
FÖRSAMLINGSRÅDET  2021-04-16, kl.14-16 § 1 - § 16  

 

 

                              

 

 


