
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §505-514 
I NORRBO FÖRSAMLING       2019-09-17 
 
Plats och tid Mariagården, Skultuna 2019-09-17, kl 18.30 
Närvarande ledamöter Kaplan David Berglund, Karin Andersson, Birgitta 

Andersson, Anneli Wallsargård, Leif Palevik, Birgitta 

Palevik, Greta Johansson, Lars Österberg  

Närvarande ersättare Anneth Edgren, Lennart Andersson, Iris Rågberger 

 
Övriga närvarande - 

 

 

 

 Innan mötet deltog vi i ungdomarnas mässa. 

 

 

 §505 

Inledning Ordföranden hälsar ledamöter och ersättare välkomna och 

förklarar sammanträdet öppnat. 

 §506 

Upprop Upprop förrättas. 

 Lennart Andersson ersätter Peter Melin. Anneth Edgren 

ersätter Ingalill Karlsson. Iris Rågberger ersätter Åsa Nilsson. 

§507 

Justering Församlingsrådet beslutar att utse Iris Rågberger till 

justeringsperson. 

 

 §508 

Kaplanen informerar David Berglund presenterade sig och berättade var han arbetat 

tidigare. 

 Ny kyrkomusiker, John Emanuelsson, har anställts och börjar 

2020-01-01. John kommer att dela tjänsten mellan olika körer, 

bl a Harakerskören. 

 Lars Tillenius leder Harakerskören under hösten 2019. 

 Ny soffgrupp till entrén på Mariagården inköps under hösten 

2019.  

 Portabelt litet altare till Skultuna kyrka togs upp igen. David 

tar med frågan till arbetslaget och återkopplar under nästa 

möte. 
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 Skultuna kyrka behöver en ny matta till mittgången och 

Romfartuna kyrka behöver en matta till Barnens kyrka. 

Kontakt har tagits med Gisleruds Carpets för offert.  

 Susann Senter är tillförordnad chef för område Norr under 

hösten. 

 På uppdrag av domprosten har företagshälsovården Avonova 

gjort intervjuer med personal, ur psykosocial synvinkel. Detta 

för att få fram vilken kompetens en chef för Norra området 

behöver ha. 

 David har ett önskemål att vi redan nu tänker kring olika teman 

för gudstjänstlivet nästa termin. 

 §509 

Ordförande informerar Karin Andersson och Iris Rågberger har varit i Uppsala 

tillsammans med diakon Richard Lindberg på konferensen 

ACT Svenska kyrkan. Temat var: göra skillnad, vi lever under 

samma himmel. En mycket givande dag med fördjupad 

kunskap om internationellt arbete fick de med sig hem. 

 Vi har fått en förfrågan från konservator John Rothlind om att 

låna ut en brudkrona från Mariagården, till en utställning i 

Skattkammaren. Från 2019-10-25 till 2020-09-27. 

 Församlingsrådet beslutade att vi lånar ut brudkronan.  

 Ann Helander har gått i pension, hennes tjänst har tillsatts av 

Ida Hugosson. 

 §510 

Summering Hemma-hos-gudstjänsterna i sommar har varit välbesökta, 

även öppen vägkyrka. Vid avslutningen öppen vägkyrka i 

Harakers kyrka, deltog 220 personer. 

 §511 

Inventariearbetet 10 september träffades Karin Andersson, Birgitta Andersson, 

Ingegerd Granlund (kyrkvärd), Matti Suihko (vaktmästare) och 

konservator Johanna Home i Romfartuna kyrka. Vi arbetade 

med rengöring av bl a textilskåpet och området runt altaret, 

under ledning av Johanna, som också visade hur guld läggs i 

där det har släppt på gamla inventarier.   

 §512 

Fonder Redovisningen av fonderna på tidigare möte är detsamma idag. 

  

 

 



 2019-09-17 

 
 
 
Ordf 

 
 
 
Just 

 
 
 
Sekr 

 

3 

 §513 

Övriga frågor Fasadbelysning vid Harakers kyrka, frågan skickas vidare till 

Fastighetsutskottet. 

 Ljudet i kyrkorna upplevs ibland som dåligt, ibland som bra. 

David tar med frågan till arbetslaget. 

 Församlingsrådet beslutar att Leif och Birgitta Palevik åker på 

Stiftsgårdens Representantskapsmöte i Rättvik 26–27 oktober. 

 Församlingsrådet beslutar att kaffepengarna vid våra möten 

går till operation Smile resten av året. 

 Nästa möte 31 okt, Harakers Bygdegård kl. 17.00-18.30 

 Sista mötet 11 dec, Klockargården kl. 18.30-20.30 

 Ulrika Österberg-Kuhne har inte möjlighet att fortsätta som 

internationellt ombud. 

 §514 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde som avslutas med gemensam välsignelsebön. 

 Kaffet inbringade 250 kr som går till operation Smile. 

 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Birgitta Andersson 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Karin Andersson 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Iris Rågberger 

 


