PROTOKOLL
FÖRSAMLINGSRÅDET
I DOMKYRKOFÖRSAMLING

Sammanträdesdatum

§57-69

2020-10-26

Plats och tid
Förvaringsplats för
protokollet

Kyrkbacksgården kl. 18.00 – 20.00
Västerås domkyrkoförsamlings expedition.
Justering har tillkännagivits genom anslag,
genom:

Närvarande ledamöter

Ordförande Ingemar Egelstedt, Asta Matikainen Lecklin,
Johan Sköld, Cecilia Alexandersson, Anders Westman,
Emma Christensson, Birgitta Eklund, Lars-Evert Larsson,
Ingrid Högsberg
Lisbeth Kohls (även sekr), Ulla Björnberg, Marita Edvall
Dahlgren

Närvarande ersättare
Övriga närvarande

Underskrifter:

Inledning

Sekreterare

_______________________
Lisbeth Kohls

Ordförande

_______________________
Ingemar Egelstedt

Justerare

_______________________
Asta Matikainen Lecklin

§ 57
Lisbeth Kohls inleder med en betraktelse.
Församlingsrådet beslutar
att Marita Edvall Dahlgren inleder nästa gång.

Öppnande

§ 58
Mötet öppnas.

Sekreterare

§ 59
Församlingsrådet beslutar
att utse Lisbeth Kohls till mötessekreterare.
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§ 60
Församlingsrådet beslutar

Justering

att utse Asta Matikainen Lecklin till justeringsperson.

Dagordning o protokoll

§ 61
Dagordningen godkänns och föregående protokoll läggs till
handlingarna.
§ 62
Kaplanen rapporterar om
- Sista delen av Domkyrkans omdaning inkl brandskyddet
- Det pausade körlivet o ungdomsaktiviteterna
- Viss verksamhet för äldre, bl a en sorgegrupp
- Kristen djupmeditation som fortgår på söndagskvällarna
- Allhelgonahelgens coronasäkrade arrangemang med bl.a.
hjälp med ljuständning
- Pastoratet som blivit medlem i Citysamverkan
- Personalläget; inga sjukdomsfall
- Café Malin som fortsätter med ngr bord ute så länge det går
och taket som ska vara färdigt mars -21
- Den sorgliga kampanjen som pågår för att få folk att lämna
Svenska kyrkan

Rapporter

Församlingsrådet beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna

Gudstjänstlivet ht 20
och framåt

§ 63
Kaplanen rapporterade om den stora flexibilitet som måste till i
all planering på grund av pandemin. Ingen vet hur läget blir
senare på året. Uppdatering sker löpande på hemsida, facebook,
i församlingsbrev mm.
Planen just nu är att på första advent kunna fira tre gudstjänster
på förmiddagen och två på kvällen.
Ingen midnattsmässa på julafton, dock nattöppen kyrka.
Julvespern på juldagen görs om till en enklare gudstjänst. En
inspelad julvesper med kör planeras att sändas.
Anmälan vid musikevenemang behöver troligen vara kvar även
framöver.
Församlingsrådet beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna

Ordf

Just

Sekr
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Utvecklingsprogrammet

§ 64
Mycket av det vi identifierat att utveckla före pandemin är
fortfarande inte möjligt att genomföra. Dock kan vi förbereda
oss bl.a. genom att undersöka andra församlingars erfarenheter
av att uppsöka blivande dopföräldrar, samtala om dopets
innebörd för att rusta oss själva samt se till att det beslutade
nyhetsbrevet integreras med det som församlingens anställda
börjat skicka ut via Kyrksam.
Församlingsrådet beslutar
att gå vidare med dessa möjliga åtgärder

Verksamhetsplan 2021

§ 65
Kaplanen informerade om verksamhetsplanens mål som både
tar upp nya sätt till Gudsmöten och behovet av en budget i
balans. Församlingsinstruktionen kommer gälla även för 2022.
En översyn av diakonipastoralen pågår.
Ordföranden informerade om den pågående dialogen kring
fastighetsförsörjningen; mer akut i andra delar av pastoratet än
Domkyrkoförsamlingen.
Församlingsrådet beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna och att vid
decembermötet diskutera fastighetsförsörjningen utifrån ett i
förväg utsänt underlag.

Västerås stadsmission

§ 66
Ordföranden informerade om det stabila läget för Västerås
Stadsmission och dess breda verksamhet med flera nya
satsningar.
Församlingsrådet beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Övriga frågor

§ 67
Inga anmälda övriga frågor.

Kommande möte

§ 68
7 december

Ordf

Just

Sekr
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§ 69
Ordförande tackar samtliga närvarande för dagens möte. Vi
avslutar med välsignelsen.

Avslutning

Ordf

Just

Sekr

