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Plats och tid: Masthuggskyrkans Annex, Klingnersalen 
 Tisdagen den 5 maj 2020, kl 18.30-21.15 
 
Beslutande: Anna Stenberg, ordf 
 Bo Olsson Bergström 
 K-G Fridman 
 Daniel Ulfheden (tjänstgörande ersättare) 
 Beata Åhrman Ekh (tjänstgörande ersättare) 
 Marika Palmdahl, församlingsherde 
 
Ersättare:  
  
  
 
Sekreterare: Annelie Dahlgren 
 
Justerare: Daniel Ulfheden 
 
Paragrafer: 24 - 33 
 
Underskrifter: 
Ordförande: ___________________________________ 
 Anna Stenberg 
 
Justerare: ___________________________________ 
 Daniel Ulfheden 
   
Sekreterare: ___________________________________ 
 Annelie Dahlgren 
___________________________________________________________________________
  
ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Församlingsrådet i Masthuggs församling 
Sammanträde: Tisdagen den 5 maj 2020 
 
Datum för anslags uppsättande: 2020- 
Datum för anslags nedtagande: 2020- 
 
Förvaringsplats för protokollet:  Carl Johans församlingshem, 
  Carl Johans kyrkoplan 1, Göteborg  
 
 
Underskrift: ____________________________________ 
 Annelie Dahlgren  
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§ 24 Mötets öppnande  
Ordföranden öppnade mötet. Bön hölls. Upprop skedde. 
 
 
§ 25 Val av protokollsjusterare  
Daniel Ulfheden valdes att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 26 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes efter att man lagt till en punkt. 
 
 
§ 27 Protokoll från 200218 samt 200310 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 28 Aktuellt från kyrkorådet 
Bo Bergström redogjorde för aktuellt från kyrkorådet. 
 
 
§ 29 Rapporter och information 
Församlingsherden informerade om: 
 
• Alla gudstjänster och verksamheter är inställda t o m, till att börja med, den 21 juni enligt 

beslut från krisledningsgruppen i Carl Johans pastorat p g a den rådande coronapandemin, 
covid-19. (Krisledningsgruppen består av representanter från olika personalkategorier 
samt skyddsombud och kyrkoherden.) 
 
I Masthuggs församling har man fortsatt med pilgrimsvandringar. Personalen handlar till 
de personer i församlingen som tillhör en riskgrupp och som önskar få hjälp med detta. 
Man filmar och sänder gudstjänster digitalt i varje församling i pastoratet. 
Masthuggskyrkan är öppen varje dag mellan kl 9.00-16.00. Samtal tas via telefon. Man 
har haft begravningar och några få dop. Vigslar har ställts in. Det kommer fortfarande 
några personer varje söndag kl 11.00 till kyrkan. Eftersom gudstjänst inte firas frångår vi 
fortsättningsvis kollekt under den period gudstjänster inte firas. Frivillig gåva kan ges till 
ett av ledningsgruppen utsett ändamål. 
 

• Medarbetarnas gudstjänstgrupp arbetar med frågor om gudstjänst:  
- Vad är gudstjänsten i Masthuggskyrkan? Vad gör vi och vad betyder det, vad 

förmedlas? 
- Hur ser vi på människorna i gudstjänsten? Vem är gudstjänsten till för? Våra 

gudstjänstdeltagares röster, hörs de? 
- Gudstjänst är något vi ska göra, men om vi istället tänker att det är något vi vill göra. 

Förändrar det något i gudstjänsten? 
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Gruppen träffar församlingsrådet (på mötet den 9 juni) och då formuleras områdesmålen i 
Verksamhetsramen under rubriken ”Gudstjänst och kyrkliga handlingar”.  
 
 
§ 30 Beslut på delegation 
Församlingsherden har inte tagit några beslut på delegation. 
 
 
§ 31 Verksamhetsram 
Församlingsrådet skall utifrån FIN och de områdesinriktningar som kyrkorådet beslutat för 
Masthuggs församling besluta om vilka områdesmål som skall gälla inom 
verksamhetsområdena GUDM; Gudstjänst och kyrkliga handlingar, Undervisning, Diakoni 
och Mission. 
 
Områdesinriktningarna är: 
• Ytterligare bredda den musikaliska inriktningen på musikgudstjänster, konserter och 

gudstjänstmusik så att de möter fler ålderskategorier. 
• Verksamheterna för barn skall vända sig till barn i åldrarna 6-12 år. 
• Fortsätta utveckla pilgrimscentrum. 
 
Först diskuterades omformuleringar i verksamhetsramen gällande församlingens identitet. 
Denna del ska inte bytas ut årligen. Vissa justeringar kommer att göras. 
 
Gudstjänst och kyrkliga handlingar 
Dessa punkter skall diskuteras och formuleras tillsammans med personalen på nästa möte den 
9 juni. Mål med musiken i gudstjänsten diskuterades.  
 
Undervisning 
Diskussion om vad som är konkreta och mätbara mål. Församlingsherden justerar målen. 
 
Diakoni 
Församlingsrådet ville inte göra några justeringar utifrån utkastet. 
 
Mission 
Församlingsrådet talade om under vilket område musiken kommer in och kom fram till både 
gudstjänst och mission. Församlingsherden tar fram områdesmål som berör musiken och 
mailar ledamöterna.  
 
På nästa möte den 9 juni kommer församlingsrådet att fastställa områdesmålen. 
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§ 32 Gudstjänster i sommar 
Kyrkoherden har ställt frågan till församlingsråden i pastoratet om hur man ser på 
gudstjänster under sommaren. Biskopen har sagt att fram till den 30 juni är det frivilligt att 
fira gudstjänst. Carl Johans pastorat har då beslutat att ställa in alla gudstjänster till 
den 21 juni om rekommendationer och restriktioner inte förändras.  
 
Församlingsrådet i Masthugg tycker det är olyckligt, då man tycker att man kunde firat 
gudstjänster enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om max 50 personer och ett 
avstånd på minst två meter mellan varje person. Därför anser församlingsrådet att Masthuggs 
församling skall fira gudstjänst igen från 1 juli enligt dessa rekommendationer. Övergången 
mellan inställda gudstjänster och firandet av gudstjänster bör vara noga genomtänkt och väl 
kommunicerat.  
 
Man tycker också att det är olyckligt att det på pastoratets hemsidor står ”INSTÄLLT” 
mycket tydligt, men att den verksamhet som pågår inte får så mycket plats. 
Församlingsherden ska tala med kommunikatörerna om detta. 
 
 
§ 33 Avslutning  
Ordföranden avslutade mötet och välsignelsen lästes. 
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