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Plats och tid Knektgården, kl. 18.00 
Närvarande ledamöter Wivi Johansson, Hans Ohlsson, Jenny Åhlander, 

Ingalill Spong, Sten Vedmar, Lisbeth Forsgren,  

Sofia Carlsson, Ulrika G Norling, Magnus Holmberg 

Övriga närvarande Martin Andersson (kaplan), Kantor John Emanuelsson 

  

 

 

 § 138     

Mötets öppnande Ordföranden hälsar församlingsrådets ledamöter, ersättare samt 

Tillberga församlings Kaplan Martin Andersson välkomna och 

förklarar sammanträdet öppnat. Ordföranden riktar ett speciellt 

välkomnande till församlingens nya kantor, John Emanuelsson. 

 § 139     

Församlingens nya kantor John Emanuelsson presenterade sig för församlingsrådet. John 

är en gedigen musiker och är bl.a. utbildad violinist, kantor och 

körledare och har bott många år i Finland där han både har 

utbildat sig och arbetat.  

§ 140  

Upprop Upprop förrättas. 9 ledamöter förutom Martin Andersson var 

närvarande.  

 § 141  

Justering Församlingsrådet beslutar att utse Jenny Åhlander till 

justeringsperson. 

 § 142 

F.g. mötes protokoll Föregående mötes protokoll fanns inte tillgängligt inför 

sammanträdet. 

 § 143 

Kaplanen har ordet John Emanuelsson hälsas officiellt välkommen den söndagen 

den 26 januari.  

Hans O. har färdigställt Gudstjänstvärdarnas schema för fram 

t.o.m. midsommar.   

 David ansvarar för församlingens konfirmander.  

 Sopplunchen. 6 tillfällen är planerade med tema – gudstjänst. 

  

 Martin lyfter frågan om musiken i samband med gudstjänster 

mm. under kommande höst och vår. FR diskuterade olika 

möjligheter med typer av musik för olika evenemang. Denna 

fråga tas upp på kommande möte för vidare diskussion.  
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§ 144 

Rapporter Martin:  

 Musikhjälpen i december. Stiftet samlade in ca 300 kkr av 

vilka ca 100 kkr kom från Tillberga församling och 

klädbytardagarna i Knektgården! Halsduken som stickades och 

sedan auktionerades ut inbringade ca 10kkr! 

 

§ 145 

Nästa möte Församlingsrådet beslutar att kommande FR-möte skall hållas 

i Knektgården vid följande tillfällen kl.18.00 (fika från 17.30): 

 torsdagen den 2 april 

 onsdagen den 3 juni 

Sammanträdesdagar för hösten bestäms vid kommande möten. 

 

§ 146 

Övriga frågor Martin:  

 Kyrkvärdar. Sofia flyttar snart till Stockholm och kommer 

därför inte kunna hjälpa till lika mycket. Sofia kommer höra 

sig för bland ungdomarna för att undersöka om någon av dessa 

skulle kunna vara intresserad att hjälpa till. 

  

 Sofia:  

Sopsortering. I dagsläget sopsorteras inte alla sopor. Vi bör 

som församling ligga på framkant. Martin menar emellertid att 

detta inte är helt enkelt. Vi kan t.ex. inte som församling 

utnyttja kommunens återvinningsstationer på samma sätt som 

kommunens innevånare. Martin menar att denna fråga bör 

lyftas upp på pastoral nivå. Martin talar med Susann Senter 

(tillförordnad områdeschef norr) om detta och återkommer. 

 

 § 147 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde och förklarar sammanträdet avslutat. 

 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Magnus Holmberg 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Wivi Johansson 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Jenny Åhlund 

 


