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Dalabergs församlingsråd 24 
 
Plats och tid 
  

 
Café Basilika, kl 18.00-19.30 
 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosemarie Hultenmo, ordf 
Lena Fernbratt 
Ingrid Backelin 
Birgitta Albertsson 
Elisabeth Severius 
Lars-Åke Andersson 
Anders Forsberg, fr o m kl 18.20 § 40 
Catarina Svensson Brodén, fr o m kl 19.00 § 43 
Lill Marsh, tjg ers 

Övriga deltagande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marianne Humlén, verksamhetschef 
Monica Olsson, sekr 

Utses att justera  § 37 Birgitta Albertsson 
Justeringens 
plats och tid 

Kyrkoförvaltningens kansli, fredagen den 25 september 2020, kl 11.00 

Under-                                                                                                                                Paragrafer                               
skrifter Sekreterare    ....................................................................................  

37-44 

 Monica Olsson 
 
 Ordförande   .................................................................................... 
 Rosemarie Hultenmo 
 
 Justerare       ....................................................................................................... 

  Birgitta Albertsson 
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ 
 

Dalabergs församlingsråd 

Sammanträdesdatum 
 

 

Datum för 
anslags uppsättande  

Datum för  
anslags nedtagande 

Förvaringsplats 
för protokollet  

Kyrkoförvaltningen 

 
Underskrift  .................................................................................................. 
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Dalabergs församlingsråd 25 
  

§ 38 
 
Föregående mötes protokoll 
 
Föregående mötes protokoll har skickats ut till församlingsrådet. 
 
BESLUT 
 

- Församlingsrådet beslutar att lägga föregående mötes protokoll 
till handlingarna. 

 
  
 
 
§ 39 
 
Rapport: Kyrkorådet 
 
Kyrkorådets första sammanträde efter sommaren äger rum den  
22 september 2020. 
 
BESLUT 
 

- Församlingsrådet noterar informationen. 
 
  
 
 
§ 40 
 
Rapport: Församlingen/Pastoratet 
 
Verksamhetschef Marianne Humlén informerar om: 
 

A) Personalen har gått en pilgrimsvandring, skyltad led vid Bjursjön. 
B) Kick-off för personalen har ägt rum den 20 augusti 2020 på Åh. 
C) Verksamheter som görs trots corona pandemin: 

Dalabergsmässan firas som vanligt men det serveras inget fika 
efteråt. Ny verksamhet är Söndagsäventyret för barnen. Ett 
drama av barnen spelas upp i mässan. (Verksamheten After 
school drivs ej i nuläget) 

 
 

 

 



 Sammanträdesprotokoll 2020-09-16 

I I I I   Utdragsbestyrkande 

 

 

Dalabergs församlingsråd 26 
  

forts § 40 
 

Församlingen har dop, vigslar och begravningar som vanligt. 
 

Förra lördagen firades konfirmation i Dalabergskyrkan. Varje 
konfirmand fick bara bjuda in ett fåtal anhöriga. 
 
Det är i nuläget 12 anmälda att deltaga i nästa konfirmandgrupp. 
Denna grupp är en lägergrupp. 
 
Drop-in dop är planerat att äga rum den 28 november 2020. 
Funderingar finns att eventuellt vid något tillfälle även bjuda in till 
drop-in vigsel. 
 
Verksamheten Sju sorters kakor har träffats utomhus. De träffas 
på tisdagar kl 14.00-15.30. Framöver kommer de att träffas i 
kyrksalen istället för utomhus. 
 
Verksamheten Kvällar på torget, kl 18.00-20.00, kommer att pågå 
september ut. Nattvandringarna kommer att fortsätta. 
 
Öppen kyrka för ungdomar är en nystartad verksamhet som äger 
rum i Dalabergskyrkans lokaler på fredagskvällar. Första kvällen 
kom cirka 10-15 ungdomar. 
 
POP, Power of pink, har startat igen. De träffas ”Corona vänligt” i 
Dalabergskyrkans lokaler. 
 
Vardagsvandringar äger rum varje torsdag kl 10.00. Dessa 
vandringar utgår från Dalabergskyrkan. 
 
Visir, munskydd och handskar är inköpta till dem som gör 
hembesök. 
 
Verksamheten Trall och sprall har startat. 
 
Läxhjälp erbjuds på onsdagseftermiddagar till dem som är i behov 
det. 
 
Personal från Dalabergs församling uppträdde utanför Hovhults 
servicehus idag, 2020-09-16.  
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Dalabergs församlingsråd 27 
  

forts § 40 
 

Dalabergs församling ansvarar för Hovhults servicehus. 
Äldreboendena i pastoraten kommer nu att delas upp så att varje 
församling ska ansvara för två boenden. Det är ej klart ännu vilket 
ytterligare boende som Dalaberg ska ansvara för. 
 
Dalabergskören har delas upp i tre grupper p g a corona 
pandemin. 
 
Retreat kommer att äga rum lördagen den 14 november 2020,  
kl 10.00 där Dalabergskören inbjuds i första hand. 
 

D) Verksamheter som får vänta p g a corona pandemin:  
Café Basilika  
Kvinnofrukostar  
Kyrkvandringar för barnen  
Församlingsdag 
Fest för nyinflyttade  
Bokcirkel 
No Hate veckan 
Frukost för män 

E) Nästa år fyller Dalabergskyrkan 40 år. Inför detta firande planeras 
bl a att anordna mycket musik samt en fotbollsturnering. 

F) Pastoratets pedagoger gör en digital söndagsskola, J-Block, kring 
olika ämnen och teman. 

G) Uppvaktning har ägt rum av Sladana Kazic, församlingsvärdinna, 
med anledning av hennes 50-årsdag. 

H) Församlingen har få kyrkvärdar i nuläget. 
I) Tackkort har inkommit från Ingegerd Blomqvists anhöriga med 

anledning av deltagande vid hennes begravning. 
J) Församlingen har satt in pengar till Agape World Ministries inför 

Maud Hagelbergs begravning. 
K) Förfrågan om Kyrkokalendern ska inköpas till församlingsrådet. 
L) Förfrågan om församlingsrådet vill medverka som 

gudstjänstgrupp vid någon Dalabergsmässa. 
M) Dekaler där det står ”Håll avstånd” har beställts för att placeras 

på golvet. 
N) Församlingen har haft besök från Torsby pastorat angående hur 

församlingen arbetar med kören och mässan. 
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Dalabergs församlingsråd 28 
  

forts § 40 
 

O) Dalabergs församling kommer att få besök av en socialpedagog 
från Lextorp församling för att höra om upplägget för 
”ungdomsanställningarna” som pastoratet hade i sommar. 

P) Församlingen har fått flera mejl från personer som vill praktisera i 
Dalabergs församling. 

Q) Uddevalla musikkår har varit och övat i Dalabergskyrkan. 
Dalabergs församling samarbetar med dem vid olika tillfällen. 

R) Musikpedagog/eventtjänst har varit utlyst i pastoratet. Sista 
ansökningsdagen var den 31 augusti 2020. 

S) Upprop från Joel Wide om kvotflyktingar från Eritrea. I oktober 
kommer ett antal ungdomar från Eritrea till Uddevalla. Från 
kommunen finns en fråga om att kunna sprida via kyrkans olika 
nätverk att det behövs familjehem till dessa ungdomar. Vet du 
någon eller kan du själv ta emot någon av dessa ungdomar hör i 
så fall av dig till joel.wide@uddevalla.se. 

T) Ekumeniska bibelskolan Mosaik startar idag, 2020-09-16, i  
S:t Mikaelsgården. 

 
BESLUT 
 

- Församlingsrådet beslutar gällande punkt K, att uppdra åt 
ordförande Rosemarie Hultenmo titta över om Kyrkokalendern är 
aktuell att införskaffa till församlingsrådet. 

- Församlingsrådet beslutar gällande punkt L, att församlingsrådet 
ska medverka som gudstjänstgrupp söndagen den 11 oktober 
2020. Förberedande möte äger rum tisdagen den 6 oktober 2020, 
kl 16.30. 

- Församlingsrådet noterar i övrigt informationen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

mailto:joel.wide@uddevalla.se
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Dalabergs församlingsråd 29 
  

§ 41 
 
Rapport: Ledningsgruppen 
 
Verksamhetschef Marianne Humlén informerar om: 
 

A) Pastoratet arbetar med att införa ”begravningsboxar” för präster 
och musiker. Detta för att fördela begravningsgudstjänsterna 
någorlunda rättvist över alla pastoratets präster och musiker. 

B) Genomlysning av tjänster pågår för pastoratets präster, musiker, 
diakoner och pedagoger. 

C) Under sommaren har det varit ungdomar som haft som 
sommarjobb att sköta power pointen, så att texterna i 
gudstjänsten visas på väggen i kyrkolokalen. Under sommaren 
utbetalades lön till dessa ungdomar, men övrigt under året får 
denna uppgift skötas ideellt. 

 
BESLUT 
 

- Församlingsrådet noterar informationen. 
 
  
 
 
§ 42 
 
Rapport: Saronhuset och Noras hus 
 
Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 
 
  
 
§ 43 
 
Rapport: Integration 
 
Verksamhetschef Marianne Humlén och komminister Catarina Svensson 
Brodén informerar om: 
 

A) Inbjudan till integrationsdag, ”Det nya landet – Vi hör till” i 
Kungälv den 8 oktober 2020, har skickats ut till församlingsrådet. 
De som är intresserade av att delta denna dag anmäler sig 
kansliassistent Monica Olsson. 
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Dalabergs församlingsråd 30 
  

forts § 43 
 

B) POP, Power of pink, arbetar denna terminen med teman, 
exempelvis Skönhet, Hälsa m m. POP träffas varje måndag  
kl 13.30-16.30 i Dalabergskyrkan lokaler. 
Gymnastik anordnas på Hovhult varje onsdag kl 17.30-19.00. 
Alla kvinnor i alla åldrar är välkomna. 
Det finns några inom POP som kan tänka sig att hjälpa till med 
läxhjälpen i församlingen. 

C) No Hate evenemanget på Bohusläns Museum är inställt. I stället 
görs en busskampanj i två veckor, vecka 42-43. 

D) Den 17 oktober är den internationella No Hate dagen. Då 
kommer man att vara ute på stan och uppmärksamma No Hate  
kl 12.00-14.00. 

 
BESLUT 
 

- Församlingsrådet noterar informationen. 
 
  
 
 
§ 44 
 
Avslutning 
 
Ordförande Rosemarie Hultenmo tackar för dagens sammanträde och 
förklarar det avslutat. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


