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MASTHUGGS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkoråd 2017-06-13 Nr 4/17

KR § 37. Val av protokollsjusterare
Bo Bergström valdes att justera dagens protokoll.

KR § 38. Faststäl]ande av dagordnmg
Dagordningen fastställdes med tillägg av en ytterligare punkt.

KR § 39. Förra sammanträdets protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

KR § 40. Rapporter och information
Kyrkoherden informerade om nedanstående punkter:

• Lokalanvändning för hösten, Repslagargården och Masthuggskyrkans annex.
• Situationen för familjen i husvagnen
• Barnens dag
• Clandestino-festivalen
• Kultur&tro
• Utbildningar för personal
• Arbetsmiljörond

KR § 41. Personalärenden
• Församlingspedagogtjänsten har lysts ut efter beslut från IDAU. Sista ansökningsdag

den 16 juni 2017. Rekryteringsgrnpp är utsedd.
• Anna Dubår har meddelat att hon vill komma tillbaka till komministertjänst i

Masthugg efter sin tjänstiedighet till den 31 december 2017. Hon har erbjudits att
återinträda redan den 1 september 2017.

• Eva Lardner Björklund har ratt erbjudande om annan tjänst och lämnar därför
komministertjänsten i Masthugg den 31 augusti 2017.

KR § 42. Beslut på delegation
Kyrkoherden har beviljat Anna Dubår tjänstledigt 20% från den 1 september till
den 31 december 2017.

KR § 43. Ekonomisk rapport
Kyrkoherden redogjorde för den ekonomiska rapporten för januari-maj 2017.

KR § 44. Det blivande Carl Johans pastorat
Kyrkoherden informerade.

• Ändringar i organisationspian. för Masthuggs församling innebär det att
Teckenspråldg verksamhet blir pastoratsövergripande med kyrkoherden i pastoratet
som arbetsledare.

• Kostsamma fastighetsarbeten såsom renovering av Oscar fredriks kyrka och
S:ta Birgittas kapell planeras.
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MASTHUGGS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sam manträdesdatum

Kyrkoråd 2017-06-13 Nr 4/17

KR § 45. Synpunkter på förslag till pastoratets församlingsinstruktion
Kyrkorådet lämnade kommentarer och ändringsförslag på utkastet till församlingsinstruktion.
Ordföranden förde anteckningar som kommer att överlämnas till förändringsledaren.

KR § 46. Verksamhetsram 2018
Dnr 19-2017-11
Kyrkoherden presenterade förslag till verksamhetsram för 201$.
Beslut
Kyrkorådet fastställde verksamhetsram för 201$ med kompletteringar (bilaga).

KR § 47. Riktlinjer för upplåtelse/hyra av kyrka vid musik- och kulturevenemang
Dnr 1 9-201 7-12
Kyrkoherden presenterade förslag på riktlinjer.
Beslut
Kyrkorådet fastställde riktlinjer för upplåtelse/hyra av kyrkan enligt förslag (bilaga).

KR § 48. Fastställande av årsredovisningar för stiftelser
Beslut
Kyrkorådet fastställde årsredovisningarna för:
Masthuggs församlings donationsfond - Samfond för barn och ungdom 857204-8448,
Masffiuggs församlings donationsfond - Samfond för äldre och sjuka 857204-8430,
Masthuggs församlings donationsfond - Samfonden Mors Vila 857204-33 16,
Arvid Claessons stiftelse 857204-8406,
Stiftelsen Barn och ungdom 857204-1484,
Stiftelsen Masthugg diakonigåva 857204-1476, samt
Martin Albrektssons stiftelse.

KR § 49. Sammanträdestider
Beslut
Kyrkorådet sammanträder den 7 september, kl 18.30, den 18 oktober kl 18.30 och
den 4 december kl 18.30 (Masthuggs kyrkoråds allra sista sammanträde).

KR § 50. Sammantritdets avslutning
Ordföranden avslutade mötet och välsignelsen lästes.

___________
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1. Verksamhetsram Masthuggs församling 201$

1.1. Identitet och uppdrag
Gå ut och FÖU med och se är pastoratets två ledord för församlingarnas verksamheter.
Svenska kyrkans kärnord, närvaro, öppenhet och hopp, ska prägla all verksamhet.

Vi vill vara en kyrka som visar på Guds kärlek till världen i ord och handling, i människors vardag
och högtid. Vår identitet är lokal närvaro med öppenhet och lyhördhet för människors tro,
sökande och sociala engagemang.

För Masthuggs församling är kyrkobyggnaden en betydelsefull del av församlingens uppdrag
och identitet. Kyrkan är en signaturbyggnad i Göteborg och många söker sig till kyrkan och
utsikten runt kyrkan. Det vill vita tillvara.

1.2. fokusområden
Fokusområden är sådant som vi särskilt ska beakta eftersom det har att göra med stadsdelens
karaktär och specifika förhållanden för församlingen.

Vi vill:

• Utveckla Masthuggskyrkan som plats för bön, gemenskap och reflektion.

• Stärka deltagandet och delaktigheten i gudstjänsten.

• Satsa särskilt på: advent, jul, nyår och påsk.

• Stärka dialogen och samverkan med det sociala och kulturella engagemang som finns i
stadsdelen.

• Driva Pilgrimscentrum och låta pilgrimsverksamheten inspirera och utmana
församlingslivet och verksamheter.

13. Inriktningsmål
Kursiv text är hämtad från förslag till Församlingsinstruktion till Carl Johans pastorat.

1.3.1. Mission

“Mission är därmedfrämst ett uti’yckför kyrkans liv och identitet. Det är den utåtriktade
rörelsen av kyrkans liv vars uppgift är att berätta om tron på Jesus Kristus och att arbetaför
rättvisa, fred och skapelsens överlevnad. 1 denna tjänst är vi alla utvalda och utsända att leva
våra liv.”
Inriktningsmålen för Masthuggs församlings mission är sådant som är inbjudande och
gränsöverskridande till sin karaktär och går utöver inriktningsmålen för gudstjänst, undervisning
och diakoni.
Masthuggs församling vill:

• Samverka med andra aktörer för solidaritet, medmänsklighet, fred och skapelsens
överlevnad.
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• Låta olika språk, musik och konst, få uttrycka tro, hopp och kärlek. Inbjuda människor att
bidra till samtal och reflektion i skärningspunkten mellan kultur och tro.

• Att Masthuggskyrkan ska vara öppen och inbjudande för besökare och erbjuda en rofylld
plats för bön, gemenskap och reflektion. Vi vill arbeta för att kyrkorummet ska berätta om
den kristna förståelsen av Gud och livet.

1.3.2. Gudstjänst och kyrkliga handlingar

“Gudstjänsterna gesform av människorna, rummet och tiden. 1 gudstjänstenfår människor hjälp
med att skapa och upprätthålla sin relation till Gud, till medmänniskan och skapelsen och till sig
själv. Gudstjänsten skall således ge utrymme för det som är verkligt i våra liv på ont och gott,
samt öppna uppför evangeliets budskap om Guds kärlek och nåd genom Jesus Kristus.”

Masthuggs församling vill:

• Att fler ska uppleva gudstjänsten i Masthuggskyrkan som en angelägen, naturlig och
viktig del av livet.

• Att gudstjänsten ska vara enkel att delta i och att det ska beredas möjlighet för
delaktighet.

• Skapa stor tillgänglighet för kyrkliga handlingar i Masthuggskyrkan. Kyrkliga handlingar
ska präglas av omsorg och personliga möten.

• Skapa nyfikenhet kring dopet.
• Att församlingens musikliv ska fördjupa ordet och bönen och berika gudstjänsterna

genom populärmusik, klassisk musik och kyrkomusik.

1.3.3. Diakoni

“Det ärförsamtingarnas uppdrag att i Jesus Kristi efte;foljd leva i omsorg och kärlek om sina
medmänniskor och räcka varandra liv och hopp... 1 diakonin gör vi inte skillnad mellan
människor och möter alla med respekt och utifrån att människan är en helhet av kropp, själ och
ande.”
Masthuggs församling vill;

• Att diakonin ska ta hänsyn till åldersstrukturen i stadsdelen och möta åldersgruppernas
behov.

• Erbjuda kostnadsfria enskilda samtal.
• Bidra till mötesplatser som kan skapa relationer, gemenskap och känsla av tillhörighet.

• Inspirera och rusta församlingen till medmänsklighet och solidaritet.

1.3.4.Undervisning
“församlingarnas uppgfl är att erbjuda människor tihfällen att upptäcka, förstå och Jbrdjupa
sig i kristen tro och lära, för att i sina liv kunna tillämpa och leva i och av den kristna tron.
Samtidigt är det viktigt att lyssna in den enskilda människans livsberättelse, och dess relation till
kyrkans berättelse om Jesus Kristus.”

Masthuggs församling vill:

Skapa olika mötesplatser där man kan växa som människa och kristen.

Undervisning barn 0-12 år
• Berätta evangeliet och förmedla kunskap om kristen tro på ett kreativt, för åldersgruppen

anpassat sätt.
• Vi vill driva och utveckla verksamheterna Studion och Öppen lekskola.
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• Vi vill upprätthålla goda relationer med elever och skolpersonal och i linje med läroplan
berätta om kristendom och Svenska kyrkans tro och liv.

Undervisning konfirmander och ungdom
• Ska ske i samverkan med pastoratets tre övriga församlingar och omfattas av egen

verksamhetsram.

Undervisning vuxen
• Erbjuda en mötesplats för föräldralediga som präglas av öppenhet, gemenskap och goda

samtal.
• Inbjuda till samtal om tro och liv i relation till Bibelns berättelser.

• Driva och utveckla pilgrimscentrum efter pilgrimens ledord: Frihet, enkelhet, tystnad,
bekymmersläshet, långsamhet, andlighet och delande. Låta pilgrimsprofil inspirera och
utmana församlingen och dess verksamheter.

• Driva och utveckla församlingens körer som växt- och mötesplatser i församlingen.

1.4. Verksamhetsområden nästkommande år (med ansvariga)

• Mission — Marika Palmdahl, församlingsherde
• Gudstjänst och kyrkliga handlingar — Marika Palmdahl, församlingsherde, Berit

Palmgren, organist

• Diakoni — Annika Delemark, diakon
• Undervisning — Joakim Thoresson, komminister, Karin Lindell förs. assistent, Marie

Lumsden, församlingspedagog

• Verksamhetsgemensamt — Marika Palmdahl, församlingsherde, Jonny Hansson,
vaktmästare

1.5. Ledorden Gå ut och föl] med och se gäller alla verksamhetsområden
Masthuggs församling har en naturlig mötesplats i och kring Masthuggskyrkan. 1 det har vi en
unik möjlighet. Vi vill stärka platsen genom all på sikt ha all vår verksamhet i kyrkan och dess
annex. Kyrkan ska vara öppen för enskild bön men också inbjuda till sammanhang av
gemenskap och gemensam bön.

Församlingen ska vara aktiv i närområdet och samverka med lokala aktörer i det som rör sig
inom församlingens uppdrag. Vi ska också vara aktiva på sociala medier och möta människor

där. Allt som händer i församlingen ska synliggöras på hemsidans kalender och genom andra
kanaler som anslagstavla och annonser.

Vi vill våga pröva nya verksamheter i lyhördhet för människors längtan efter det som berör och
ger tro, hopp och kärlek. 1 det ska vi inte vara rädda för att pröva nytt och ibland misslyckas.

2017-06-13/KR § 46
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Riktlinjer för upplåtelse av kyrka

vid musik- och kulturevenemang

Upplåtelse av kyrka för musik- och kulturevenemang ska relateras till församlingens uppdrag: “Vi vill

vara en kyrka som visar på Guds kärlek till världen i ord och handling, i människors vardag och högtid.

Vår identitet är lokal närvaro med öppenhet och lyhördhet för människors tro, sökande och sociala

engagemang.”

• Masthuggskyrkan är medlemmarnas kyrka och det är bra att kyrkorummet används så

mycket som möjligt.

• Församlingens fokusområden och inriktningsmål ska prioriteras före kommersiell uthyrning.

• Kyrkan får inte upplåtas på ett sådant sätt att det strider mot Kyrkoordningens 41 kapitel.
“... bara om det kan antas att kyrkorummet och dess inventarier kommer att behandlas med

pietet och aktsamhet. Den får inte upplåtas för något ändamål som kränker kyrkorummets heigd.

En upplåtelse får inte heller ske på så sätt att den hindrar församlingens gudstjänstliv eller

verksamhet i övrigt.”

• 1 Masthuggskyrkan råder inget alkoholförbud, alkohol- och drogpolicyn ska efterföljas.

• Vi ska undvika att ta entré vid evenemang i egen regi men det kan förekomma för att

finansiera arvode för artist.

Evenemang utan entréavgift Hyreskostnad

1, Musikverksamhet i församlingens egen regi 0 kr

Konserter med församlingens egna körer och instrument

Konserter som förstärker budskapet i kyrkoårets högtider

Kulturella evenemang kring kultur och tro,

i samverkan med lokala aktörer

2, Musikevenemang av och med barn och unga i stadsdelen 0 kr

1 samverkan med skola och kulturskola

Evenemang med entréavgift

3, Lokala musiker och kulturutövare (mindre kända artister) 4 000 kr

4, Musikevenemang med utomstående körer, 4 000 kr

solister och instrumentalister med musik som tydligt

ger uttryck för den kristna trons teman

t ex Requiem, tematiska konserter

5, Kommersiella konserter 8 000 kr116 000 kr

med relativt höga entréavgifter och kommersiellt syfte
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