
 

PROTOKOLL 1 / 6 

 

Församlingsrådet i  

Lextorps församling 

2019-11-20  

 

Justerare sign Utdragsbestyrkande 

 

………………                        ……………… ……………………………..  

 

Plats  Lextorpskyrkan 

Tidpunkt 
 

2019-11-20  Kl. 17.00-19.40 

Beslutande  Yngva Nolkrantz ordf. 

Eva Sjöberg 

Annelie Heikkinen, ers 

Gunnel Wadell 

Bo-Christer Österberg 

Monica Larsson 

Maria Classon, kyrkoherde 

 

Övriga delta-

gande 

LisBeth Forsgård 

Lilith Novela Larsson 

Agneta van der Poel, adj 

Ingela Sandblom, sekreterare 

 

Paragrafer §§ 21 - 27 

  

Underskrifter Ordförande   

  

 

Sekreterare  

Yngva Nolkrantz 

  

 

Justerare  

Ingela Sandblom 

  Bo-Christer Österberg 

  

ANSLAG 

 

 Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 

   

Organ  Församlingsrådet i Lextorps församling 

 

Sammanträde 

 

2019-11-20 

 

Datum då  

anslaget sätts upp 

 

2019-11-28 
 

Datum då anslaget 

tas ner 

 

2019-12-19  

Förvaringsplats 

för protokollet  

Administrativa enheten 

 

Underskrift  

  

  Ingela Sandblom 
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FrL § 21  Justering 

 Församlingsrådet har att besluta om justerare samt tid och plats. 

 Församlingsrådet beslutar att 

 utse Bo-Christer Österberg att jämte ordförande justera dagens protokoll. Justering sker  

torsdagen den 28/11 kl 14.00 i Kyrkans hus..  

 

 

 

FrL § 22  

 

 

Meddela 

Malin och  

exp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Församlingskollekter för december 2019 -  maj 2020 

 

Förslag på församlingskollekter december 2019 – maj 2020: 

8/12   act Svenska kyrkan - Julinsamlingen 

24/12 act Svenska kyrkan - Julinsamlingen 

25/12 act Svenska kyrkan - Julinsamlingen                                          

26/12 act Svenska kyrkan – Julinsamlingen 

31/12 Diakoni – insatser (pastoratets villkorade bidrag) 

1/1     Diakoni – insatser (pastoratets villkorade bidrag) 

5/1     act Svenska kyrkan - Julinsamlingen 

12/1   Asylrättscentrum ( fd Rådgivningsbyrån) 

26/1   Gatubarn i St. Petersburg 

1/3     act Svenska kyrkan – Fastekampanjen 

8/3     act Svenska kyrkan – Fastekampanjen 

29/3   act Svenska kyrkan – Fastekampanjen 

10/4   SKUT 

12/4   SKUT 

3/5     Majblomman i Trollhättan 

24/5   Majblomman i Trollhättan 

Finskspråkiga arbetet: 

28/3 Kollekt under Finska vårdagar – till  Kansan Raanutsu seura -Folkets Bibelsällskap 

– Barn i Rumänien 

 

Församlingsrådet beslutar att godkänna förslaget 

 

 

  

 

FrL § 23 

Meddela 

Lena H 

 

Gåva till Internationellt arbete 

Enligt budget avsätts 5:-/församlingsmedlem till Svenska kyrkans internationella 

arbete. Lextorps församling har en summa på 22 500:- och  det finskspråkiga arbetet 

har en summa på 15 000:- att fördela.  

Förslaget är att ge 10 000:- till SKUT – Aya Napa projekt ”Varannan vatten” och 
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12 500:- till act Svenska kyrkan – Katastrofinsatser. 

 

Det finskspråkiga arbetets förslag är att ge 10 000:- till Gatubarn i St. Petersburg 

och 5000:-  till Kansan Raanutsu seura – Folkets bibelsällskap – Barn i Rumänien 

 

 

 

  

FrL §24  Presentation av beslutad FIN 

 

FIN har beslutats i kyrkofullmäktige och den har gått vidare till Domkapitlet, som skall 

utfärda den. Beräknas bli klart under december månad. 

Huvudrubriken är Våga vara kyrka. Med det menas att leva nära Jesus, bejaka mångfald 

och öppenhet, satsa kring ungdomar och unga vuxna. 

De viktiga ledorden är Längtan, närvaro och hopp. 

 

Under kaffepausen  diskuterades det ”Hur kan jag vara en ambassadör för FIN” 

 

 

 

 

 

 

 

FrL § 25       Information från arbetslagschef och kyrkoherde 

                       

                     Arbetslagschef: 

                     Personalläget: Aleksandra Nestorovski, socialpedagog började den 1 oktober. 

                     Det finns fortfarande en vakant diakontjänst, som kommer att utredas om hur  

                     det ska bli med den 

                     Den finska prästtjänsten kommer att utannonseras i december. I juni kommer  

                     Peter Sader som pastorsadjunkt till Lextorp.  

                     Gudstjänst: Lördagen den 9 november var det ett svensk-finskt dop. Första på många år. 

                     På söndagen var det en fantastisk gudstjänst med ca 220 personer. Tanken bakom var 

                     högmässa med både orgel och lovsångsband.                                     

 

                    Undervisning: Småbarnsrytmik och babymassage grupperna är avslutade för terminen. 

                    Det är många förskole och skolbesök inplanerade de närmsta veckorna. 

                    Konfirmandgruppen som var en liten grupp finns ej kvar. Då två av konfirmanderna 

                    flyttade, så valde de andra att gå till övriga grupper i pastoratet. 

                    Det var en retreatdag i oktober med ca 10 anmälda. Till våren finns det en inbokad retreat 

                    helg i april på Gräsviken.                

  

 

                    Diakoni: Antalet flyktingar som man har kontakt med fortsätter att minska – men med mer  

                    komplexa situationer                                                     
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                   Äldreomsorgen har förväntningar på kyrkan. Nu är det även andakter på Lantmannavägen 

                   102 och Lextorpsvägen 11 (gamla Granngården).     

                  

                  Det är en kämpig personalsituation och med tuffa sparkrav. 

                  Barbro och Louise har varit med på personalmöten och samtalat om tro och livsåskådning   

                  vid livets slut och i olika kulturer. Det kommer att vara ett möte med chefen för   

                  kommunens äldreboenden, präster, diakoner och pastorer onsdagen den 27 november.                                                                   

 

                  Mission: på senaste After Work- musiken kom det nästan 60 personer. Man försöker att 

                  sprida information om evenemangen på arbetsplatser i närområdet utöver annonser i  

                  TTELA och på Facebook.            

 

                   Övrigt: Alla i arbetslaget utom två var med på FBHO-konferensen i Kista. Det var mycket 

                   inspirerande. Trollhättan har fått frågan om de kan tänka sig att arrangera nästa konferens  

                   som är om två år-med hänvisning till de fantastiskt duktiga och kompetenta medarbetare i  

                   arbetslaget. 

                   Agneta kommer i början på nästa år att ha långsemester under perioden 17/2-24/4-20 

                   

                     

 

                   Kyrkoherden:  

                   Informerade om att det har fattats beslut i Kyrkofullmäktige om en tuff budget och 

                   verksamhetsplan.  

                   Budgeten för nästa år är på minus 12 miljoner. Man fortsätter med den underhållsplan som  

                   finns för våra fastigheter. 

                   Man måste nu tänka och jobba med hur stor personalstyrka man skall vara och ev.    

                   försäljning av fastigheter. 

 

                   Nästa år kommer all personal och förtroendevalda delta i ett projekt som Skara stift har         

                   som heter ” Kommunikation som mission” .  

                   Det innebär att man ska bli bättre på att kommunicera ut Svenska kyrkans budskap. 

 

                   Kyrkoherden informerade om TER – kyrkornas samverkan här i stan. 

                   De har haft ett rådslag nu under hösten och frågan om bl.a Närradion diskuterades. 

                   Kyrkoherden gjorde en liten undersökning i församlingsrådet, hur många som lyssnade på 

                   Närradion.På rådslaget diskuterades även frågan om Fallens dagar. Svenska kyrkan  

                   behöver finnas vid Trollhättans kyrka. Det finns inte resurser att vara med på andra ställen. 

 

                   Allahelgon helgen har blivit en helg som betyder mycket för många kulturer. 

                   36% av alla personer i Sverige besöker en kyrka eller en begravningsplats den helgen.  

                   Viktigt att vi är med och har personal närvarande den helgen. 

 

                   Under hösten har det varit ett besök från ”Myndigheten för stöd till trossamfund” på besök  

                   i pastoratet.  De besökte de olika trossamfunden i Trollhättan för diskussioner. Roligt att 

                   de besökte oss.  
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                        Man jobbar just nu med ett projekt i Svenska kyrkan som heter ”Lärande och  

                        undervisning. 

                        Trollhättans pastorat har utsetts för ett besök. Det kommer en person från Kyrkokansliet  

                        och en person från Skara stift. Det blir spännande att se vad det blir av detta.                                                      

 

                         Församlingsrådet tackar för informationen 

 

                            

 

                           

                          FrL § 26        Rapporter 

                        

                          Yngva rapporterade att hon varit på möte angående Internationella dagen. 

                          Gunnel rapporterade att det kommer en person från Kyrkokansliet till våren och pratar  

                          om SKUT.      

                          SKUT- kaffet på Allahelgon helgen gav 1700:- + det som har swishats in 

 

 

                          Församlingsrådet tackar för rapporterna 

 

 

                          FrL § 27         Övriga frågor 

 

                           Information om datum för församlingsrådet under 2020 lämnades. Följande  

                           mötesdagar är inbokade: 4/3  6/5  30/9  och 25/11. 

                           Det gemensamma mötet med församlingsrådet och kyrkorådet kommer att hållas  

                           30/3 och 6/10. 

                           Frågan om var hjärtstartaren kommer att vara placerad under renoveringen kom upp. 

                           Renoveringen av foajén startar den 2 december och kommer att vara klart under v.5 

                           nästa år. 
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Innnehållsförteckning 

 

FrL § 21   Val av justerare samt tid och plats 

 

FrL § 22   Förslag på församlingskollekter dec19-maj20 

 

FrL § 23   Gåva till internationellt arbete 

 

FrL § 24   Presentation av beslutad FIN 

 

FrL § 25   Information från arbetslagschef och 

                 kyrkoherde 

 

FrL § 26    Rapporter 

 

FrL § 27    Övriga frågor 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

PROTOKOLL 7 / 6 

 

Församlingsrådet i  

Lextorps församling 

2019-11-20  

 

Justerare sign Utdragsbestyrkande 

 

………………                        ……………… ……………………………..  
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