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Plats  Lextorpskyrkan 

Tidpunkt 
 

17.00 – 19.10 

Beslutande  Hilkka Andersson, ordförande 

Rosalie Lyrehed 

Gunnel Wadell 

Monica Larsson 

Bo-Christer Österberg 

Yngva Nolkrantz, vice ordf 

Maria Classon, kyrkoherde 

 

Övriga delta-

gande 

Lisbeth Eklund 

Annelie Heikkinen 

LisBeth Forsgård 

Agneta van der Poel, adj 

Ingela Sandblom, sekreterare 

Kimmo Toumaala 

Marie-Louise Svensson 

Barbro Gustavsson 

 

 

Paragrafer §§ 18 - 24 

  

Underskrifter Ordförande   

  

 

Sekreterare  

Hilkka Andersson 

  

 

Justerare  

Ingela Sandblom 

  Yngva Nolkrantz 

  

ANSLAG 

 

 Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 

   

Organ  Församlingsrådet i Lextorps församling 

 

Sammanträde 

 

2018-09-12 

 

Datum då  

anslaget sätts upp 

 

2018-09-17 
 

Datum då anslaget 

tas ner 

 

2018-10-08 

Förvaringsplats 

för protokollet  

Administrativa enheten 

 

Underskrift  

  

  Ingela Sandblom 
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FrL § 18 Val av justerare 

 Församlingsrådet har att besluta om justerare samt tid och plats. 

 Församlingsrådet beslutar att 

 utse Yngva Nolkrantz att jämte ordförande justera dagens protokoll. Justering sker  

måndagen den 17/9 kl 16.30 i Kyrkans hus..  

 
 

FrL § 19  Information kring biskopsvisitationen 

Kyrkoherden informerade och gick igenom programmet för biskopsvisitationen. 

Visitationen äger rum 9-14 oktober. Vissa delar av programmet är för inbjudna och 

andra delar är öppna för allmänheten. De delar som är för allmänheten kommer att an-

nonseras. 

Församlingsrådets medlemmar erbjuds att delta i två av de fyra workshops som finns. 

Workshopsen är knutna till de fyra utvecklingsområden som vi jobbar med. 

De är: öppenhet och tillgänglighet, utveckla idealitetsarbetet, sätta alla åldrar i centrum, 

rekryterande och engagerande miljö. 

Man skriver upp sig på listan till de man är intresserade av. Man kan även ringa till ex-

peditionen och anmäla sig. Senast under v.38. 

Upplägget för biskopsvisitationen är det kommande arbetet med församlingsinstruktion-

en. 

 
  
 Församlingsrådet beslutar att tacka för informationen. 

 

  
 

FrL § 20  Samtal om gudstjänsterna 

Den gruppen som jobbar med gudstjänstagendan i Lextorpskyrkan består av: 

musikerna Kimmo och Marie-Louise och prästerna Barbro och Magdalena. 

Man jobbar med att det skall vara en delaktig församling(växelsång, bönesvar och kyrk-

värdarnas uppdrag), tydlig layout(lättläst) och att agendan skall vara enl. gällande kyr-

kohandbok. 

Riktlinjerna för agendan heter ordo. Den består av samling, ordet, måltiden och sänd-

ningen. 

Kyrkoåret består av serier: jul, fasteserien, påsk och trefaldighet. Förutom dessa finns 

gudstjänst m. dop. 

Man har valmöjligheten att köra samma serie hela året, men i Lextorpskyrkan tycker 

gruppen att det är lagom att byta enligt ovan. 

 

När det gäller den finskspråkiga gudstjänsten finns ett nytt förslag som togs fram 

2012. Arbetet med den slutliga översättningen som görs av experter i Finland pågår och  

prognosen är att den tas i bruk 2020, förutsatt att Kyrkomötet 2019 godkänner förslaget. 
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Församlingsrådet beslutar att tacka för informationen 

 

 

  
  

  
 

FrL § 21 Information från arbetslagschef och kyrkoherde 

Arbetslagschefen informerar:  

Personal: Riki går sin kompletterande prästutbildning i Göteborg och kommer  

att göra sin praktikperiod i Lextorps församling. Han prästvigs i juni 2019. 

Från samma utbildning kommer en person som heter Peter Sader. Också han kommer 

att göra sin praktik i Lextorp. Peter pratar även arabiska 

Mikko Ollilainen vikarierar nu på 50%. 

Marita Johansson Kjell har påbörjat sin diakonutbildning och kommer att diakonvigas 

i juni 2019. Maritas tjänst kommer att utlysas. Just nu vikarierar Pia Renner på 50% som 

diakonassistent. 

Helena Norberg har ett vikariat på 75% som musikpedagog. Hon ersätter Emma Bengts-

son under hennes mammaledighet. 

 

Gudstjänst: 

I höst kommer det samtalas i arbetslagen om diakonernas medverkan i gudstjänsterna. 

Det var 9 barn i söndagens söndagsskola. Förhoppningar om att det kommer fortsätta att 

komma många. 

I år blev det ingen konfirmandgrupp. Det var tre anmälda. Dessa flyttades över till  

andra grupper i pastoratet. Personal som skulle jobbat med konfirmandgruppen hjälper 

till i andra grupper. Kimmo i Strömslundsgruppen, Magdalena och Yvette i Götalundens  

grupp. Barbro Gustavsson och Yngva Nolkrantz kommer att ha en enskild elev från 

särskolan som vill konfirmeras. 

Fjolårets konfirmander fortsätter att träffas i Lextorp under hösten. 

KÖF fortsätter att växa. I skogsgruppen är det nu 12 barn. 

Musikleken kommer att delas i två grupper då det är totalt 27 barn. 

Gruppen Blåset kommer att fortsätta i höst. Ev. kommer de att inleda onsdagskvällen i 

Lextorpskyrkan under biskopsvisitationen. 

Ann Jensen kommer under tre lördagar i höst ha kyrkopedagogiska vandringar för vuxna 

i Trollhättans kyrka. 

 

Diakoni: 

BIV/BIS grupperna kommer att starta igen i oktober. 

Äldreboenden har varit på Gräsviken under sommaren. Flera har även varit 

på besök i Lextorpskyrkan.  

Det som efterfrågas från personalen på äldreboenden är samtal i personalgrupperna, då 

det ofta är personal från många olika länder. Även enkla samlingar på varje våningsplan 

önskas. 

 

När det gäller flyktingar kommer det mycket färre nu än tidigare. 
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Mission:  

MR-dagen i Folkets hus är den 24/10. Kan någon från den internationella gruppen vara 

intresserade att vara med? Pass om ca 2 timmar. 

 

Boken Tro, hopp och drömmar- ett finskspråkigt församlingsprojekt som Kimmo 

har deltagit i. Boken handlar om tredje generationens finska invandrare. 

 

Boken FBHO ett metodbok med inskickade berättelser som blir ett metodtänk kopplat 

till bibelberättelser. Några av berättelserna är från Lextorps församling. 

 

Yngva Nolkrantz och Rune Johansson kommer att åka till Stockholm på FBHO 

konferens. 

 

Kyrkoherden: 

Arbetar mycket med biskopsvisitationen just nu. 

Kyrkoherden visade intervjun med biskopen i tidningen Patos. 

Är det någon som inte fått Patos skall man ringa eller maila till Ulf Sundberg 

på administrationen. 

 

 

Församlingsrådet beslutar att tacka för informationen 

 

 

 

 

 

 

 

FrL § 22 Fyllnadsval kyrkvärd 

 

Behovet finns av ny kyrkvärd, då en person är långtidssjuk. 

Förslag är Ingrid Sallander. 

 

Församlingsrådet beslutar att välja Ingrid Sallander 
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FrL § 23              Rapporter 

Inga rapporter 

 

  

 

FrL § 24 Övriga frågor 

St Petrus och St Paulus församling i Trollhättan inbjuder till 30- års jubileum. 

Söndagen den 23/9. Medlemmar i Lextorps församling är välkomna. 

Anmäl till Agneta. 

 

Det har inkommit en fråga från församlingsrådet i Dalaberg –Uddevalla om  

det finns intresse av att träffas gemensamt i församlingsråden. 

 

Församlingsrådet är positiva till inbjudan 

 

Det finns en vävd matta att hänga på vägg, som en person vill skänka som gåva till Lex-

torps församling 

 

Församlingsrådet tar emot gåvan och finner lämplig plats. 
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