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Plats och tid   Skerike prästgård, fredagen den 27 augusti, kl.14-16 
Närvarande ledamöter Britas Lennart Eriksson, ordf. 

Kaplan Stefan Sundbäck, kaplan 

Marianne Claesson, v. ordf. anm. frånv. 

Iréne Englund, sekr.  

Lars-Erik Rydberg  

Gunvor Lundholm, anm.frånv.    

Conny Karlsson   
Närvarande ersättare Sylvia Hellstén   

Maria Özgun Karlsson, anm. frånv. 

Birgit Zolkos  

Adjungerade Michael Turner, arb. ledare 

 

Inledning                                     § 17-2021 

Kaplan inleder med en kort andakt, ps 86, O Guds kärlek, dina 

höjder, text ur Psaltaren 145:13b-18, samt Herrens bön och 

Välsignelsen.   

Upprop § 18-2021 

 Se närvarolista ovan. Marianne Claesson, Gunvor Lundholm samt 

Maria Özgun Karlsson har anmält frånvaro. 

Justering § 19-2021 

 Församlingsrådet beslutar att välja Birgit Zolkos till att justera 

protokollet. 

Föredragningslista § 20-2021 

 Församlingsrådet beslutar att godkänna dagordningen.   

Föreg. protokoll  § 21-2021 

 Föregående protokoll läggs till handlingarna efter genomgång. 

Kaplan och arbetsledare info. § 22-2021 

 Kaplan informerar: Hårda restriktioner gäller fortfarande. Skerike 

kyrka får ha 31 besökare plus personal.  

 Skerike kyrka: Innan semestern, påbörjades en serie 

musikgudstjänster varannan söndagskväll i Skerike kyrka. 

Musikgudstjänstserien avslutas med gruppen Aora. 

 Paletten: Morgonbön måndag, tisdag, torsdag och fredag, kl. 08.45. 

Veckomässa med nattvardsfirande, onsdagar kl.18.30, kaffe/te 

serveras kl.18.00. 

 Samtalsgrupperna startar den 8 september kl.17.00 innan mässan i 

Öppna förskolans lokal. 
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 En liten samtalsgrupp med afganska ungdomar, som konverterat, 

träffas på söndagarna. 

 Vandrande kyrka: Påminnelse om att kyrkan finns, spännande 

samtal med unga och gamla. Dialog med unga på hög 

religionsvetenskaplig nivå: Treenigheten, Jesu dubbla natur, Var 

Jesus profet eller Frälsare?  

 Arbetsledaren informerar: Caféverksamheten på Paletten är viktig 

för Vallby. Ca 50-60 besökare per dag. Arbetare på området besöker 

Paletten dagligen. Bekymren med underbemanning under pandemin 

har löst sig, genom att personalen har hjälpts åt. Under pandemin har 

ingen arbetsplatsträning varit tillåten. Paletten har varit ett bra ställe 

för arbetsträning. 

 Svenska kyrkans delprojekt med läxhjälp och samhällsintroduktion i 

Västerås stads verksamhet ”Mötesplatsen” avslutades 30/6. 

Ungdomar från olika länder, Iran, Irak, Afganistan, Somalia, har 

träffats och på olika sätt, fått introduktion i det svenska samhället.  

 Svenska kyrkan med diakon och Västerås stad samlar somaliska 

kvinnor till kvinnokafé med temakvällar. Kvinnorna kommer in i ett 

socialt sammanhang och får samhällsinformation. 

 Oroligheterna i centrum har dämpats, då Polisen har gjort 

regelbundna besök. Tyvärr har oroligheterna flyttat till andra ställen 

i området.  

 Trygghetsvandringar på området återupptas med fritidsgården. 

Lokalförsörjning/organisation § 23-2021 

 Många lokaler i pastoratet avyttras, hyrs ut. Knektgården, Arken, 

Irsta församlingsgård och Mariagården i Skultuna. Helheten ses 

över. Möjligheter till annan verksamhet diskuteras, förskola? 

 PO chefen har fått i uppdrag att utreda Paletten, vilket ännu inte har 

påbörjats. Personal och församlingsråd kommer att involveras. Vad 

vill Skerike församling med Paletten? Viktigt tänka igenom, vara 

aktiv i den diakonala verksamheten. Förankra lokalt bland 

människorna på området. Skerike kyrka är en förrättningskyrka på 

landet. Skerike församling har låg kyrkotillhörighet. Palettens 

besökare är mångkulturell och fyller en viktig social funktion bland 

boende på området.  

 Beslutas att en arbetsgrupp bildas i FR med ordföranden Britas 

Lennart Eriksson, sekreterare Iréne Englund, ledamot Lars-Erik 

Rydberg. Tjänstemän; kaplan och arbetsledare kan tillkallas vid 

behov. Gruppen kommer att arbeta med visioner för Vallbyområdet. 

Vad vill Skerike församling i framtiden i ett starkt expanderande 

bostadsområde? Diakonala arbetet med utsatta? Invandring, fattig 

pensionärer och fonder? Församlingens mål? Bli tydlig. Paletten är 

en viktig utgångspunkt. 
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 Utredningen skall vara klar innan 14 november. Hyreskontraktet för 

Paletten går ut i januari-februari 2022. 

Inkomna skrivelser/info § 24-2021 

 E-post från Sara Granberg, angående höstens sammanträden. 

Rapporter                       § 25-2021 

 Kort info om presidiemötet. 

Församlingens gudstjänstliv § 26-2021 

 Skerike kyrka: Vissa söndagar kl.11.00. se gudstjänstschema. 

 Paletten: Morgonbön, måndag, tisdag, torsdag, fredag, Mässa 

onsdagar, kl.18.30. Gudstjänst vissa söndagar kl.16.00.  

Kollekter  § 27-2021 

 Församlingskollekter under sommaren 2021: Församlingskollekter 

som upptagits under sommaren har tillfallit Den gode Herdens skola 

i Betlehem. 

 Församlingskollekter under hösten 2021: Den gode herden skola, 

Haitiprojektet, Den öppna dörren, Stiftsgården, Stadsmissionen.  

 Webbsända gudstjänster: Kollekt via Swish. Lista med ändamål och 

nummer anslagna.   

Ekonomi § 28-2021 

 Ekonomin är god. Caféverksamheten har gått med vinst.   

Kyrkovalet 2021 § 29-2021 

 Kyrkovalet 2021: Förtidsröstning kan ske från och med den 6 

september måndag - fredag till valdagen i följande lokaler: 

Mikaelikyrkan, Tomaskyrkan, Gideonsbergskyrkan Önsta Gryta 

kyrka, Kyrkbacksgården och Västmanlands Läns Sjukhus. Röstning 

på Valdagen, söndagen den 19 september kan ske på Paletten.  

 Nominering av församlingsråd efter valet: Tisdagen den 2 november 

kl. 18.30 på Paletten.  Medverkande från Kyrkorådets Au. Alice 

Widlund och Rune Vikman.  

 Nästa möte § 30-2021 

 Fredagen den 29 oktober kl.14-16 i Skerike prästgård. Bjuda in 

Martin Andersson, samordnare. 
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Övrigt § 31-2021 

 Nattkyrka i Domkyrkan kl.17.00 -01.00, fredagar, en gång i 

månaden. Lågtröskelverksamhet som är öppen för alla. Kaffe/te 

bjuds.  

Avslutning § 32-2021 

 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

Vid protokollet Iréne Englund, sekr. 

 

 

 

Ordförande Britas Lennart Eriksson 

 

 

 

Justeras Birgit Zolkos 
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