
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §01-12 
I TILLBERGA FÖRSAMLING       2022-03-03 
 
Plats och tid Hubbo Stugan kl:18:00 
Närvarande ledamöter Anna-Karin Lodebrink, Jenny Åhlander, Henry Öryd, 

Lisbeth Forsgren, Gun Björklund, Caroline P Johansson, 

Ulrika Lundqvist 

Närvarande ersättare Namn 

 
Övriga närvarande Kaplan David Berglund 

 

 

 

 

 §1 

Inledning Ordföranden hälsar ledamöter och ersättare välkomna och 

förklarar sammanträdet öppnat. 

 Den inledande andakten leds av David Berglund. 

 §3 

Upprop Upprop förrättas. 

 

§2 

Val av vice ordförande Församlingsrådet beslutar 

att utse Henry Öryd till vice ordförande  

 

 

§2 

Val av sekreterare Församlingsrådet beslutar 

att utse Jenny Åhlander till sekreterare 

 

§2 

Justering Församlingsrådet beslutar 

att utse Caroline P Johansson och Ulrika Lundqvist till 

justeringsperson. 

 

 §4 

Föredragningslista Dagordningen gås igenom  

 Församlingsrådet beslutar att godkänna dagordningen  
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 §5 

Antal möten under året Ordförande föreslår 1 möte per kvartal under 2022.   

 Församlingsrådet beslutar att anta 4 möten under året och 

fastställande av datum är:   

 9/5 kl 18:15 Tortuna bygdegård 

 22/8 kl 18:00 Hubbostugan 

24/10 kl 18:00 Hubbostugan 

 

19/12 kl 18:00 Hubbostugan 

 

Kurs för församlingsråd 31/3 kl 17:30, Mariagården, Skultuna.  

 

 § 6 

Kollekt Fastställande av församlingskollekt  

 Församlingsrådet beslutar fram till halvårsskiftet att 

församlingskollekten går till Act och deras arbete för Ukraina 

och de krigsdrabbade.  

  

 § 7 

Kyrkvärdar Församlingsrådet beslutar att utse Annika Karlsson till 

inventarieansvarig kyrkvärd, samt att fastställa kyrkvärdarna.  

Kyrkvärdar som fortsätter uppdraget är: Anna-Karin 

Lodebrink, Lisbeth Forsgren, Annika Karlsson, Wivi 

Johansson, samt att Caroline P Johansson blir också ny 

kyrkvärd och kommer under första tiden gå tillsammans med 

ordinarie kyrkvärdar till dess att hon lärt upp sig.  

 

 § 8 

Representanter  Representanter till Västerås kristna råd, Västerås Stadsmission 

ACT samt Stiftsgårdens representant 

 Församlingsrådet beslutar att välja följande representanter:  

 Västerås kristna råd: -  

 Västerås Stadsmission: Jenny Åhlander & Anna-Karin 

Lodebrink 

 ACT: Henry Öryd & Gun Björklund 
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 Stiftsgårdens representant: Ulrika Lundqvist & Gun 

Björklund 

 Bergagårdens fond, årsmöte: Caroline P Johansson  

  

 § 9  

Kaplanen informerar Information om Tillberga Församling 

Personalläget: en präst är anställd till båda församlingarna. 

Magnus Krispin-Back ansvar för ungdomsbiten. En 

församlingspedagog saknas då Sofia är på FL.  

Malin som vikarierar för Sofia under barn/familj samt 

Opalkören.  

Linda Norrman… ny kantor. Nystartad barnkör kommer under 

våren i Tillberga.  

Vaktmästare: Henrietta Pettersson  

Det börjar landa i det nya arbetslaget men det är svårt att ta 

hand om två församlingar som totalt har 7 kyrkor.  

David driver denna fråga men behöver också hjälp från 

Pastoratets sida.  

PO-chef: Ny chef är tillsatt Malin Lindström börjar 31/3 

Knektgården: Lokalfrågan är ff en ”långbänkare”. Väntan på 

förskoleutredning. Flytten till hubbo stugan har inte varit 

smärtfri. Hubbo Stugan är ff inte färdigställd. Det är än en 

arbetsplats. Och även för liten. Det är tack vare den tf PO 

chefen nu konstaterat att allt skett i fel ordning. Det verkar vara 

i rullning även om det går trögt.  

 

Tillberga Kyrka: Eritreanska samfundet, som är en etablerad 

kristen församling och medlemmar i Svenska kristna rådet. Har 

ingen kyrka och finns möjligheten att hyra ut Tillberga Kyrka?   

 

 Församlingsrådet beslutar  

att godkänna uthyrning av Tillberga Kyrka under förutsättning 

att: Fastighetsavdelningen bistår med ett korrekt och konkret avtal 

som innan kontraktsskrivning ska granskas av Kaplan. Kontraktet 

ska också innefatta att kyrkan ska lämnas i samma skick samt 

städas efter användning. Samt att Eritreanska samfundet måste 

skylta vem som firar gudstjänst i Tillberga kyrka.  

  

 § 10 

Ordförande informerar -    
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§ 11  

Övriga frågor Ulrika:  

* Önskemål från församlingsbor; ”kväll om önskade psalmer”.  

* Taize mässa eller ljusmässa med mycket musik.  

* Oklart när man ska sitta och stå i kyrkan. Kaplan vet om detta 

och detta ändras i nästa tryck.  

* Hamiltonfonden:  Tas upp på församlingsrådet i Maj för beslut 

om information och vidare hantering.  

Jenny: 

* Ungdomsverksamheten:  

Logistiken är svår att komma till Hubbo Stugan men om problem 

är kan man ringa kyrktaxi 021-18 50 00 då det också är mässa på 

torsdagar.  

  

§ 12 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde som avslutas med gemensam välsignelsebön. 

 

 

 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Jenny Åhlander 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Anna-Karin Lodebrink 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Caroline P Johansson 

 


