
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §13-24 
I TILLBERGA FÖRSAMLING       2022-05-09 
 
Plats och tid Tortuna Bygdegård kl:18:00 
Närvarande ledamöter Anna-Karin Lodebrink, Henry Öryd, Lisbeth Forsgren, Gun 

Björklund, Caroline P Johansson, Ulrika Granberg 

Lundqvist, Jenny Åhlander 

Närvarande ersättare Namn 

 
Övriga närvarande Kaplan David Berglund 

 

 

 

 

 §13 

Inledning Ordföranden hälsar ledamöter och ersättare välkomna och 

förklarar sammanträdet öppnat. 

 Den inledande andakten leds av David Berglund. 

 §14 

Upprop Upprop förrättas. 

 

§15 

Rapporter Anna-Karin rapporterar om Stadsmissionens årsmöte 

 

 

§16 

Utlåning av kyrka Församlingsrådet beslutar 

Utlåning av Tillberga Kyrka till Eritianska Ortodoxa 

församling, enl tidigare församlingsprotokoll: -Ett möte har 

skett och den eritrianska församlingen är positiva till att få låna 

Tillberga Kyrka varannan söndag. Kontrakt skrivs och David 

återkommer med aktuella datum. Ett önskemål från 

församlingsrådet är att de ska skylta vid kyrkan när de lånar 

den och är där, så att förbipasserande kan se vilken församling 

som befinner sig i kyrkan.  

 

§17 

Justering Församlingsrådet beslutar 

att utse Caroline P Johansson och Ulrika Granberg Lundqvist 

till justerare. 
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 §18 

Föredragningslista Dagordningen gås igenom  

 Församlingsrådet beslutar att godkänna dagordningen  

 

 §19 

Sommarens aktiviteter Våffelkafé i Hubbostugan:  

 Vecka 25 -28 på tisdagar, kl 14.00 -16.00    

 Våffelkafé i Tortuna: 

 Vecka 25- 27 på torsdagar, kl 14.00–16.00 

Öppen vägkyrka i Tortuna v 31 med avslutande gudstjänst 7 

augusti kl 18.00  

  

 Sommarmusik i Tillberga kyrka:  

 Vecka 30 - 32, onsdagar kl. 19.00  

 Lekparkshäng?  Måndagar, Under planering  

 

Gudstjänstplan §20 

 Fastställande av gudtjänstplan  

 Hubbo Kyrka varje söndag kl 11.00  

 7 augusti Tortuna Kyrka kl 18.00 

 14 augusti Sevalla Kyrka kl 18.00 med fika kl 17.30 

 24 september Sevalla Kyrka, plöjning med gudtjänst  

 Gudstjänstplanen godkänns men församlingsrådet efterlyser 

terminsafficher, en för gudtjänster och en för verksamheter 

som ska placeras vid anslagstavlorna som finns.  

  

 §21 

Församlingsintruktionen Hela Pastoratet gör en övergripande församlingsinstruktion. 

Varje församling har valt en egen text att profilera sig med. Vi 

fick fyra frågor att diskutera:  

 1: Hur vill man utveckla/förändra församlingens profil så 

som den beskrivs i tidigare församlingsinstruktion?  
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 Rådet diskuterar vårt tidigare val av text och beslutar att den 

fortfarande ska gälla.  

 2: Finns önskade prioriteringar för gudstjänstlivet?  

 Vi vill fördjupa samarbetet med församlingarna. Hubbo på 

söndagar fortsätter vara huvudgudstjänst.  

 3: Finns önskade prioriteringar för verksamhet? 

 Lokalfrågan präglar vår verksamhet.  

 4: Förslag till fokusområden för församlingen:  

 Ha fler öppna sammanhang som inbjuder till delaktighet tex 

psalmsånggudstjänst. Mötesplatser – sångcafé – 

söndagspromenader (pilgrimsfärder) – konfirmation för unga 

vuxna – tydlig och lättillgänglig information.  

 Pastoratövergripande verksamheter; Klädbytardagar, 

musikutbute av körer, kördagar, samtalskvällar och 

talarkvällar.  

 

 §22 

Kaplanen informerar Information om Tillberga Församling 

 Tjänsten Kyrktaxi är numera borttagen och Svenska Kyrkan 

råder till samåkande.  

 Diakon och musiker är det som saknas i vårt område och 

musikertjänsten kommer att tillsättas före diakon.  

   

 §23 

Övriga Frågor Anna-Karin föreslår nya datum på möten då flera har svårt att 

delta på måndagar. Nya datum för Tillberga församlingråd är: 

 25/8 torsdag kl 18.00 i Hubbostugan 

 27/10 torsdag kl 18.00 i Hubbostugan (plats kan komma att 

ändras)  

 15/12 torsdag kl 18.00 i Hubbostugan (plats kan komma att 

ändras) 

 Kyrkvärdsmöte bokas in den 25/5 kl 18.00 i Hubbostugan.  
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§24 

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 

 

  

 Justerare _______________________ 

  Ulrika Granberg Lundqvist 

 

 


