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Plats och tid Knektgården (och Webbmöte), kl. 17.30 
Närvarande ledamöter Wivi Johansson, Hans Ohlsson, Gun Björklund, 

Anna-Karin Lodebrink, Sofia Carlsson, Jenny Ahlander, 

Magnus Holmberg 

Övriga närvarande Martin Andersson (kaplan) 

  

 

 § 167     

Mötets öppnande Ordföranden hälsar församlingsrådets ledamöter, ersättare samt 

Tillberga församlings Kaplan Martin Andersson välkomna och 

förklarar sammanträdet öppnat.  

§ 168  

Upprop Upprop förrättas. 7 ledamöter förutom Martin Andersson är 

närvarande.  

 § 169  

Justering Församlingsrådet beslutar att utse Gun Björklund till 

justeringsperson. 

 § 170  

Fg mötes protokoll Martin presenterade fg mötesprotokoll (200611) för FR. 

 § 171  

Rapporter Jenny informerade om gårdagens presidiesammanträde 

(webbmöte) där vår nya områdeschef för PO-norr, Ida 

Hugosson, presenterade sig. Ida redogjorde under mötet för sin 

uppfattning om läget i de olika församlingarna och hur hon 

tänker om framtiden för vårt område. Hon menar bl.a. att 

samarbetet mellan de olika församlingsråden i området kan 

kanaliseras genom presidiet.  

 § 172  

Kaplanen har ordet Martin informerar att en 50/50 komministertjänst (församlings-

/anstaltspräst) kommer att utlysas.  

 Hubbo kyrka är nu öppen för gudstjänstfirande på söndagar 

men att avstånd mellan besökande garanteras genom skyltar i 

bänkarna. Vidare så kommer gudstjänsterna också 

fortsättningsvis att webbsändas men inga besökande kommer, 

p.g.a. GDPR-regler, kunna sitta framför kameran för att 

garantera att ingen oavsiktligt filmas.  

 Barnkörer och vuxenkörer är igång igen om än i viss begränsad 

omfattning. Familjekvällarna är också i gång. 
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 Martin har glädjen att informera att församlingsrådets tidigare 

påpekande och funderingar gällande återvinning och 

källsortering vid Knektgården inom kort kommer att leda till 

att en miljöbod iordningsställs. 

 En ambo (mindre predikstol) som tidigare funnits i Rönnby 

kyrkcenter står sedan en tid i Knektgården. Den kan absolut 

fylla en viktig funktion eftersom något liknande inte tidigare 

funnits hos oss. Martin undrar vad FR tycker och FR beslutar 

att församlingen med glädje tar emot denna ambo! 

 Hamiltonfonden – Martin undrar vad information om denna 

finns. FR menar att en del info. antagligen finns i ett nummer 

från förra årets Tillbergablad och tidigare protokoll. Martin 

undersöker vidare. 

§ 173 

Övriga frågor Gun tycker att det saknas information vid Sevalla kyrka om 

var/när etc. gudstjänster firas i församlingen. Martin ber 

vaktmästaren att göra denna information vid kyrkan tydligare. 

Vidare menar Gun att det vore önskvärt om en gudstjänst 

skulle kunna  hållas i kyrkan under hösten. Martin menar att 

stiftets regler p.g.a. corona begränsar vår möjlighet att flytta 

gudstjänster, men han vill undersöka om en gudstjänst skulle 

kunna ordnas under allhelgonahelgen. Just nu säger stiftet att 

vi inte aktivt får inbjuda till speciella sammankomster, men 

dessa regler kan komma att ändras.  

 

 Gun påpekar vidare att Sevalla kyrka fyller 200 år under 2021. 

Martin menar att förhoppningsvis kommer vi att kunna fira 

detta då sviterna från covid-pandemin avtar under kommande 

år. 

 

 Jenny funderar över vad hon menar är vikten av musiken inom 

församlingens gudstjänstliv, inte minst för att locka ungdomar 

och göra sammankomsterna roligare och mera inbjudande. 

Martin uppskattar att hon tar upp detta ämne till diskussion och 

förklarar hur musik och körinslagen planeras under året. Vi har 

nu definitivt verktygen inom församlingen att kunna skapa fina 

musikinslag och att vi kan jobba på att göra det ännu bättre. 

Martin menar att vad som kanske är viktigast av allt är hur/vad 

vi skall göra för att få unga och gamla att vilja komma och fira 

gudstjänst hos oss. Det är viktigt att det finns musik både för 

unga och äldre. Han ser fram emot att FR kan fortsätta denna 

viktiga diskussion. 

 

 § 174 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde och förklarar sammanträdet avslutat. 
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Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Magnus Holmberg 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Wivi Johansson 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Gun Björklund 

 


