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 PROTOKOLL 
FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§ 52 - 66 

I GIDEONSBERGS FÖRSAMLING     2018-04-11 
  
 

 

Plats och tid 

 

Gideonsbergskyrkan, Biblioteket kl.18:00 

 

Närvarande ledamöter Ordförande Håkan Jansson, Bengt Lundin, Charlotte Unander-

Scharin, Jenny Samuelsson, Lars-Olov Strömberg,  

Henrietta Klyvert (för Anna Peterle) 

Närvarande ersättare Ulf Strömquist 

Övriga närvarande Kaplan Karin Degréus  

Samordnare Lars Rasmussen.  

 

Inledning § 52 Kaplan Karin Degreús inledde med att läsa ur förra helgens 

evangelium om Jesus som visar sig för några av lärjungarna 

vid Tiberias sjö, men de känner först inte igen honom. Hon 

talade om att vara kreativ och inte göra som man alltid har 

gjort. 

Ordförande Håkan Jansson hälsade välkommen. 

 

Upprop § 53 Upprop förrättades. 

Val av justerare   § 54 Henrietta Klyvert valdes till justerare. 

 

Fastställande av 

föredragningslista 

§ 55 Församlingsrådet fastställde föredragningslistan. 

 

 

Föregående protokoll § 56 Föregående protokoll lades till handlingarna 

 

 

Meddelanden och inkomna 

skrivelser 

 

§ 57 

 

Håkan Jansson redogjorde för inkomna meddelanden och 

skrivelser.  

Västerås stifts nyhetsbrev # 6 2018. Möt nya kyrkoherden i  

Stora Tuna Per Henriksson Lerström. 

Västerås stifts nyhetsbrev # 7 2018. Biskop Mikael Mogren    

om hen-debatten Jesus och filosofin. 
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Givarservice i Svenska kyrkan om kommande rikskollekter.   

Sommarkampanj 2018 ”När fotbollen blir livsviktig”.  

Information om ersättning för kyrkans förtroendevalda. 

Kallelse från Västerås Kyrkliga Förbund med Bergsgården, 

årsmöte den 24 april. Ulf Strömquist är representant för 

Gideonsbergs församlingsråd. 

 

Information från Kaplan 

och Ordförande 

§ 58 Karin Degréus informerade om att avgående ledamöter i 

församlingsrådet ska meddela sitt beslut att avgå via e-post. 

Ordförande meddelade att fyra ledamöter i församlingsrådet 

har möjlighet att åka till Stiftsgården, Rättvik på studiebesök. 

Inbjudan från Stiftsgården och utan kostnad. 

Ledamöter i församlingsrådet som deltog i utbildnings- och 

inspirationsträff den 21 februari i Romfartuna har rätt till 

arvode. 

 

Församlingsinstruktionen § 59 Karin Degréus meddelade att vissa justeringar har gjorts i 

förslaget till församlingsinstruktion efter samråd med 

medarbetarna. Ytterligare justeringar gjordes av 

församlingsrådet. 

Förslaget är nu färdigt att skickas in till PO-chef och 

Domprost sedan församlingsrådet godkänt detsamma. 

 

Församlingsrådet fick i uppdrag att komma med fyra eller fler 

förslag på gemensamma fokusområden för hela pastoratet. 

I. Diakonin bör stärkas och synliggöras i pastoratet. 

II. Pastoratet bör kommunicera mera om vad kyrkoavgiften 

går till och vad kyrkan faktiskt gör. 

III. Pastoratet bör synas i samhällsdebatten i frågor som 

människosyn. 

IV. Pastoratet kan göra en gemensam kampanj för att locka 

fler ideella krafter. 

V. Pastoratet bör stimulera så att fler personer blir döpta för 

att öka medlemsantalet. 

 

Gudstjänstordning § 60 Thomas Wasberg har arbetat fram förslag till nya 

gudstjänstagendor.  

Jenny Samuelsson och Lars-Olov Strömberg deltar i arbetet 

med de slutgiltiga agendorna. 

Församlingsrådet önskar större typsnitt och förklaringar av 

förkortningar. Avsteg från ordningen, som pilgrimsmässor, 

måste godkännas av Domkapitlet.  

En agenda för lekmannaledda gudstjänster ska tas fram. 

Slutförslaget presenteras för församlingsrådet den 17 maj. 
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Val av internationellt 

ombud 

§ 61 Jenny Samuelsson valdes till församlingsrådets representant. 

 

 

Val av SKUT-ombud § 62 Ulf Strömquist utsågs till församlingsrådets representant.  

Rapporter § 63 Inga rapporter förelåg. 

Övriga frågor § 64 Frivilligfesten äger rum den 31 maj med början kl. 17.30.  

Jenny Samuelsson, Lars-Olov Strömberg och Klaas Vleugls 

står för underhållningen.  

Lars Rasmussen sätter i hop en inbjudningslista.  

De träffas den 19 april och planerar inför frivilligfesten. 

Nästa sammanträde § 65 Den 17 maj 2018 klockan 18.00 i Gideonsbergskyrkans 

Bibliotek. 

 

Avslutning § 66 Ordföranden tackade samtliga närvarande för ett intressant 

och givande möte, som avslutades med välsignelsen. 

 

 
 
 
 
Underskrifter:  

 
 

   Ordförande  ____________________________________________ 

                          Håkan Jansson 

 

 

 

                                                             Sekreterare       _____________________________________________       

              Charlotte Unander-Scharin 

 

 

 

                                                             Justerare           _____________________________________________ 

                      Henrietta Klyvert 


