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Protokoll nr 9-2019 fört vid     

Församlingsrådsmöte den 27 november 2019 i Axbergs församling, 

Hovsta Pastorat 

Närvarande: 

Ordinarie: Hans Axelsson, Anders Bergström, Catharina Eriksson, Marianne 

Kangro(ordförande), Anna Nederfeldt-Viborg, Anna Oskarsson, Urban Sandberg och Kerstin 

Tengberg.  

Ersättare: : Inger Andersson, Eva Johansson och Ove Lindgren. 

Ej närvarande: 

Ordinarie: Tomas Carlsson, May Britt Rylander och Lennart Wiklund. 

Ersättare: Mats Grandin och Christina Placon Hermansson. 

Ordinarie ej närvarande ledamöter ersätts med: 

Inger Andersson ersätter Tomas Carlson, Eva Johansson ersätter May Britt Rylander och Ove 

Lindgren ersätter Lennart Viklund. 

Från församlingen deltar Kyrkoherde(Kh)Tomas Rådehed. 

 

§ 1 Öppnande                                                                                                               

Ordförande Marianne Kangro hälsar de närvarande välkomna och öppnar därmed kvällens 

möte.  

Kh håller sedan en kortare inledande andakt med anknytning till den kommande söndagen, 

1:a Advent, och läser texten från de inledande verserna i Matteusevangeliet kapitel 21. 

Reflekterar sedan lite över söndagens predikan som troligtvis kommer att handla om 

”Längtan”. 
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§ 2 Nya FR-medlemmar 

Ordföranden hälsar Eva Johansson och Ove Lindgren välkomna som nya ersättare i FR efter 

beslut i KF 2019-11-14, pkt 8. Detta kan ske eftersom det i samma punkt beslutats att 

tidigare ersättare Catharina Eriksson och Kerstin Tengberg går upp som ordinarie ledamöter. 

 

 

§ 3 Upprop  

Upprop sker av kallade ledamöter. Närvarande redovisas i inledningen av protokollet. 

 

 

§ 4 Val av två protokolljusterare 

Till protokolljusterare väljs Anna Nederfeldt-Viborg och Eva Johansson. 

 

 

§ 5  Föredragningslista 

Föredragningslistan godkänns med tillägg under § 12 ”Övrigt” 

 

- Brev från församlingsmedlem (Catharina Eriksson) 

- Information från möte med Equmeniaförsamlingen i N Kil (Anders Bergström) 

- Delgivning av FR-protokoll (ordförande) 

 

 

§ 6 Föregående protokoll 

Föregående protokoll uppdateras och kommenteras  

- § 3 Icke närvarande ordinarie ledamöter  

Anna Märta Hasselvander och Viktor Kilsberger har sedan tidigare avsagt sig 

uppdraget som medlem i FR. Detta medför att ersättare för dessa kan utgå. 

 

§ 7 Upplevelser i Axbergs församling                                                                              

Catharina framför att hon upplevde förmiddagens rundresa till kyrkorna i Glanshammars 

församling där FR-medlemmar och anställda i Axbergs församling deltog som mycket positiv 

mycket beroende på komminister Erik Lindstrands kyrkohistoriska information om kyrkorna.  

 

Marianne framför att den kyrkvärdsträff som hölls i Nikolaikyrkan under ledning av Erik 

Lindstrand upplevdes som positiv och gav bra erfarenhetsutbyte och där det visade sig att 

församlingarna arbetar lite olika med kyrkvärdsarbetet men påtalar att det finns en allmän 

grund för hur detta uppdrag skall organiseras och genomföras. 
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Anna rapporterar från den rådslagsträff som hon deltog i på förmiddagen den 23/11  och 

som hölls i Glanshammar. Träffen arrangeras varje år av stiftet och förläggs till olika platser i 

stiftet. Förmiddagen ägnades till stor del av hur kyrkan kan bidra för att förbättra miljön och 

hur vi som enskilda personer bör tänka och hur man arbetar med internationellt arbete.  

 

Utdelningen av senaste ”MER ÄN DU TROR” tog upp till diskussion. Det visar sig att det skett 

en viss distributionsmiss vad gäller utdelning av församlingsutgåva. Delar av Axbergs 

församling har fått Glanshammarutgåvan och vice versa. Kh upplyser att det troligtvis är 

tryckeriet som orsakat denna förväxling och att rätt utgåvor skall skickas ut till de 

postnummer som berörs. 

 

 

§ 8 Information 

- Diakoniutbildningsdagen 

Catharina informerar från den diakoniutbildningsdag som hölls i början av oktober. 

Bra föreläsare som redogjorde för vad som diakoni står för och vad som är ingår i 

diakonernas arbetsuppgifter. Även under denna informationsdag pratades det mycket om 

kyrkans miljöarbete.  

Kh kommenterar miljöarbetet med att informera om vad församlingen gör inom detta 

område och nämner bl a att solcellanläggningen på förrådstaket nu är i drift och levererar 

ström. 

Anna N-V kompletterar Catharina med att poängtera att det är viktigt att diakonerna för 

statistik över sitt arbete så att det går att följa upp. 

Anna lyfter även upp ensamhetsproblematiken bland de äldre vilket resulterade i en bra 

dialog i FR. Ensamhetsfrågan är inte alltid så lätt att hantera eftersom många ensamma inte 

vill delge att de känner sig ensamma. 

 

- Ljudtest i Axbergs kyrka 

Anders, Catharina, Kh med flera av kyrkans personal samt ljudtekniker var närvarande vid 

den ljudtest som gjordes i Axbergs kyrka den 3/10. Ljudteknikern kunde då konstatera att 

ljudåtergivningen inte var den optimala. Anders och Catarina mfl fick efter inställnings-

justeringar och rösttester sedan agera lyssnare med utplacering på olika ställen i kyrko-

rummet och därefter komma med synpunkter.  

Anders kunde konstatera att ljudåtergivningen var bättre vid högmässan i kyrkan 

efterföljande söndag. 

 

- Rapport från KR/KF 

Gåvopolicy 
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Ordförande informera att en gåvopolicy finns upprättad, daterad 2019-06-03, som anger hur 

en gåva till församlingen skall hanteras.  

 

Det är FR som ansvarar för att ärendet förbereds och lämnar sedan förslag på hur gåvan kan 

användas alternativt avvisas. FR överlämnar sedan ärendet till KR som beslutar om gåvan 

skall tas emot och hur den skall användas alternativt avvisas. 

 

Stolar i Hovsta kyrka 

Kh informerat att efter utvärdering så har KR fattat beslut om att Hovsta kyrka skall ha stolar 

i stället för kyrkbänkar. 

Synpunkter har framförts att inköpta stolar inte uppfyller de krav som kan förväntas vad 

gäller säkerhet och uppläggningsmöjligheter. 

Kh meddelar att 20 st av stolarna skall förses med armstöd. Samtliga stolar skall förankras 

med varandra så att stabilitet erhålls. Detta sker via en platta för upplägg av en psalmbok. 

Anna N-V framför att det är viktigt att stolarna är ergonomiskt utformade så att de passar så 

många som möjligt för att på så sätt uppnå en stor förnöjdsamhet hos våra kyrkobesökare. 

 

Ny församlingsherdetjänst i Axbergs församling 

Kh informerar att KR har fattat beslut att en församlingsherdetjänst skall inrättas i Axbergs 

församling. Facklig förhandling har genomförts och tjänsten skall utannonseras.                    

En arbetsgrupp har bildats för att bereda inkomna ansökningar och komma med förslag på 

en kandidat som uppfyller de uppställda kraven.  

 

Läsplattor 

Kh informerar om att läsplattor är inköpta till de förtroendevalda i FR och KR och att 

plattorna nu förbereds för utdelning efter nyår. Därefter skall alla berörda få utbildning i hur 

man använder plattorna. All kyrklig information och alla protokoll kommer därefter att 

distribueras via plattorna bl a för att minska pappershanteringen. 

 

Arvoden för förtroendevalda 

KF har fattat beslut om arvoden för förtroendevalda under år 2020. Se bilaga. 

 

- Rapport från Fastighetsutskottets(FU) senaste möte 

Hans lämnar en kort redogörelse från det senaste FU-mötet där bl a försäljningen av 

kyrkbyn, framtagande av handlingar för det nya församlingshemmet och upprättandet av en  

 

KAE-förteckning (kulturantikvarisk ersättning) för arbeten som utförts inom Axbergs 

församling. 
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Ove informerar också lite om vilka ekonomiska förutsättningarna som förelåg inför 

dåvarande Axbergs församlings beslut om att bygga kyrkbyn. Då gällande räntesubventioner  

förändrades sedan under byggtiden vilket har påverkat kyrkbyns ekonomi negativt.  

 

 

- Kulturgravsinventeringen 

Länsantikvarien har upprättat en lista på äldre gravstenar inom Axbergs församlingen som 

kan vara aktuella att bevara inför framtiden. 

Anna redogör för den genomgång som Lennart och hon har gjort vad gäller gravstenar vid 

Hovsta kyrka och funnit att det är mycket svårt att bedöma vilka av de förtecknande 

stenarna som är värda att bevara. De har kommit fram till att det finns fler gravstenar som 

har namn på betydelsefulla personer som de tycker skall lyftas fram.                                                 

För att reducering av gravar skall kunna ske bör det finnas personer med som har kultur-

historisk kunskap. 

 

- Ev. fondinformation 

Urban lämnar information om hur läget är med församlingens fonder.                                        

Revisorerna har påpekat att fonderna inte får ligga under kyrkans organisationsnummer 

utan måste ha separata organisationsnummer.                                                    

Förvaltningskostnaderna för fonderna, kostnader för revisorer och ekonomikonsult, uppgår 

under år 2018 och 2019 sammantaget till ca 7500 kronor/fond och denna kostnad belastar 

fonderna.  

Ovanstående redovisning visar att en betydande del av fondkapitalet åtgår till förvaltning. 

Därför är det viktigt att FR funderar över hur vi skall hantera fonderna så att störst möjliga 

del fördelas till de ändamål som finns beskrivna i donationerna. 

I senaste numret av MER ÄN DU TROR finns en liten annons som beskriver vad en ansökan 

skall innehålla och vart den skall skickas. Fondgruppen gör sedan en sammanställning och 

utvärdering. 

 

- Brev från församlingsmedlem 

Ordförande har fått mailbrev från en församlingsmedlem på församlingsaktiviteter som den 

vill att vi i FR skall lyfta fram. En av punkterna finns redan med på agendan och har resulterat 

i aktiviteten ”Vardagsrum” som hålls i Hovsta kyrka och församlingshem på onsdagarna. 

Önskan om fler musikgudstjänster och församlingsresa tar Kh med sig. 

 

Ordföranden har även fått in synpunkter från en annan församlingsmedlem på hur 

spridningen av protokoll sker och önskan att få ta del av kallelser till FR-möten för att på så 

sätt kunna vara med att påverka vad som skall tas upp på mötena. 

Protokollen från KF, KR och FR är allmän handling och finns att tillgå på pastorsexpeditionen. 
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Kallelsen och dagordningen till FR-mötena skall inte delges före mötena utan församlings-

medlemmana har möjlighet att framföra sina frågor och önskemål via ledamöterna eller till 

församlingsexpeditionen. 

 

 

 

§ 9 Kommande möten. 

Kommande mötesdatum föreslås till den 22/1 och 18/3 20120. 

 

Kh ställer fråga om det är möjligt att börja mötena kl 16 i stället för som nu kl 18 och att de 

hålls i Lillåns församlingshem. 

Anledningen till förändringen är att det då finns möjlighet för FR-medlemmarna att delta i 

efterföljande aktiviteterna i kyrkan och församlingshemmet. 

Samtliga närvarande ställer sig positiva till att prova en tidigareläggning av FR-mötet. 

Beslut. 

Kommande FR-möte 22 januari börjar kl 16 och äger rum i Lillåns församlingshem.  

 

 

§ 10 Övrigt  

- Catharina framför att hon har fått en synpunkt att det inte är lämpligt att 

predikoturannonseringen sker i anslutning till sportdelen inom NA vilket har vid flera 

tillfällen. Det är då lätt att den som inte är intresserad sport missar den kyrkliga 

informationen. Fh vet om problemet och synpunkter har framförts till NA och de har 

lovat att beakta detta så mycket som möjligt.  

 

- Ordföranden meddelar att pastoratets FR-protokoll skall delges varandra. 

 

- Anders lämnar information från den träff han varit på med Equmeniaförsamlingen  i       

N Kil som representant för Axbergs församling. Detta samarbeta har förekommit sedan 

lång tid tillbaka och äger rum vid 4 tillfällen per år. Anders lyfter fram några protokolls-

punkter som behandlas på församlingens senaste möte och berättar sedan att 

församlingen har bibelstudier och en aktiv kör som sjunger gospel. 

  

§ 11 Avslutning 

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och önskar oss alla en GOD JUL. 

 

Marianne Kangro   Hans Axelsson                                 

Ordförande    Sekreterare 
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Anna Nederfeldt-Viborg  Eva Johansson                                     

Justerare Justerare 

 

Bilaga. Arvoden till förtroendevalda i Hovsta Pastorat. 


