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Plats  Lextorpskyrkan 

Tidpunkt 
 

17.00 – 19.30 

Beslutande  Hilkka Andersson, ordförande 

Anneli Heikkinen 

Gunnel Wadell 

Bo-Christer Österberg 

Monica Larsson 

Yngva Nolkrantz, vice orf. 

Maria Classon, kyrkoherde 

 

Övriga delta-

gande 

LisBeth Forsgård 

Agneta van der Poel, adj 

Ingela Sandblom, sek 

 

Paragrafer §§ 7-13 

  

Underskrifter Ordförande   

  

 

Sekreterare  

Hilkka Andersson 

  

 

Justerare  

Ingela Sandblom 

  Monica Larsson 

  

ANSLAG 

 

 Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 

   

Organ  Församlingsrådet i Lextorps församling 

 

Sammanträde 

 

2019-05-08 

 

Datum då  

anslaget sätts upp 

 

2019-05-13 
 

Datum då anslaget 

tas ner 

 

2019-06-03  

Förvaringsplats 

för protokollet  

Administrativa enheten 

 

Underskrift  

  

  Ingela Sandblom 
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FrL § 7  Justering 

 Församlingsrådet har att besluta om justerare samt tid och plats. 

 Församlingsrådet beslutar att 

 utse Monica Larsson att jämte ordförande justera dagens protokoll. Justering sker  

måndagen den 13/5 kl 16.30 i Kyrkans hus..  

 

 

 

FrL § 8 

 

Delge 

Lena H 

och exp.  

Församlingskollekter för juni-november 2019 

Förslag på församlingskollekter juni-november 2019: 

2/6    Diakoni - insatser (pastoratets villkorade bidrag) 

22/6  act Svenska kyrkan P122 - Rädda skogen för livets skull 

23/6            ”                                          ” 

7/7    act Svenska kyrkan (flyttad från 21/7) 

25/8  SKUT 

8/9    Diakoni - insatser (pastoratets villkorade bidrag) 

20/10 act Svenska kyrkan - mänskliga rättigheter 

27/10           ”                                  ” 

24/11  Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 

 

Finskspråkiga arbetet: 

20/10   Gatubarn i St. Petersburg 

24/11   Abbas Rest i Malawi 

 

Övriga kollekter: 

Kollekt under Finska vårdagar – till Katumbas vänner 

Den 5/5 -  Kollekt till act Svenska kyrkan istället för tidigare beslutat ändamål 

 

  
 Församlingsrådet beslutar att godkänna förslagen 
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FrL § 9 Ev. mottagande av gåva 

En stor Benjaminfikus vill skänkas som gåva till Lextorpskyrkan. 

  
 Församlingsrådet är positiv till att ta emot gåvan, men kan inte lämna garantier 

för skötseln. 

  
 

 

FrL §10  

 

FIN-arbete 

Församlingsrådet delades upp i två grupper, där man valde ut fem punkter per grupp 

som man ser som viktiga ur biskopens tal.  

De punkter som framkom samlades ihop och togs med till skrivarmötet på fredag 10/5. 

På det gemensamma kyrkorådet och församlingsrådet 13/5 presenteras ett första skiss till 

FIN. 

 

 

 

FrL § 11 Information från arbetslagschef och kyrkoherde 

Information från arbetslagschef: 

Tjänster: 

Mikko Ollilainen kommer att avtackas i den finska gudstjänsten den 2/6. 

Riki Kuivalainen prästvigs den 9/6. Det kommer att gå buss till Skara från Lextorpskyr-

kan. 

Anmälan skall ske till expeditionen senast 3 juni. 
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Till den vakanta diakontjänsten tillsätts Louise Sahlin som börjar den 3 juni som  

diakoniassistent. Louise läser till diakon på halvfart. 

Till tjänsten som diakon med inriktning barn och familj, fanns det inga sökanden. 

Ytterligare uppsägningar i Lextorp, en diakon och en pedagog har sagt upp sig. 

Pedagogtjänsten rekryteras snarast till, däremot är det mer bekymmersamt med diakon-

tjänsten. Under sommaren kommer Signe som läser till diakon och praktiserar i Lextorps 

församling, att vikariera i 6 veckor. 

Det kommer att behövas att man hjälps åt med diakonala frågor inom pastoratet. 

 

Gudstjänst: 

I söndagens gudstjänst var det många besökare. Ca 100 vuxna och 10 barn i söndagssko-

lan. Swish kollekten för årets första månader redovisades av arbetslagschefen. 

 

Undervisning: 

Småbarnsgrupperna fortsätter att öka. Ytterligare en grupp med spädbarnsmassage har 

startats. Nytt är också att man har babycafé. 

Gruppen Blåset kommer att vara med på ”Hela kronan gungar”. 

Tonårsgruppen fortsätter att träffas var tredje torsdag. 

 

Diakoni: 

Antalet flyktingar fortsätter att minska, men de som är kvar har mycket komplexa  

situationer. Äldreomsorgen har höga förväntningar på kyrkan. Det har tillkommit några 

nya ideella medarbetare på äldreboenden. På Lantmannavägen 102 kommer man att 

börja med andakter inom kort. 

 

 

 

Mission:  

Man planerar för ”Hela Kronan gungar” som är den 30/5. 

Mycket positiv respons på valborgsfirandet. 
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Övrigt: 

I april var man på besök hos Dalabergskyrkan i Uddevalla. 

Mycket trevligt och det planeras att bjuda dem till Lextorpskyrkan under hösten. 

 

Information från kyrkoherden: 

Jobbar mycket med årsredovisning just nu. Resultatet för 2018 var beräknat till  

-7 miljoner. Istället kommer det att landa på -1,5 miljoner. Detta trots underhåll som har 

genomförts. Under året har det funnits en del vakanser. Detta gör att minus resultatet 

blir mindre, då personalkostnaderna varit lägre. 

Kyrkoherden har jobbat mycket med rekrytering under våren. 

Det finns sökande till de lediga prästtjänsterna. Det kommer att tillsättas en präst i 

Götalunden och en i Skogshöjden. Till vaktmästartjänsterna har det varit många sö-

kande. 

I sommar kommer feriearbetare att arbeta två veckor i början av sommaren och två 

veckor i slutet av sommaren.  De skall arbeta med skapande aktiviteter och med musik-

aktiviteter.  

World Fair Trade Day är denna veckan och i samband med det delas det ut en rabattku-

pong på 20% till Fair Trade Shop. Alla anställda och förtroendevalda erhåller en sådan. 

Det var även provsmakning av kola och choklad från Fair Trade Shop. 

 

 

Församlingsrådet tackar för informationen 

 

 

 

 

FrL § 12   Rapporter 

Gunnel Wadell avlade rapport då hon besökt SKUTs årsstämma. 

Det planeras ett SKUT-kaffe på Alla helgons dag den 2/11. 

Yngva Nolkrantz rapporterade att en enskild konfirmand konfirmerades 

den 27/4 i Lextorpskyrkan. 
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FrL§ 13   Övriga frågor 

Fyra personer från Lextorps församling kommer att åka till Syföreningens dag på 

Flämslätt i maj. 

Frågan kom upp ang. frysarna i köket. Vem har ansvaret? 

Arbetslagschefen pratar med vaktmästarna om detta. 

Viktigt att köpa mjölkfritt istället för laktosfritt till kyrkkaffet. Då kan fler 

personer äta av fikabrödet. 

Bo-Christer Österberg berättade att Lextorpskören och DaCapo kören tillsammans åker 

ner till Göteborg i maj för att sjunga i en av kyrkorna. 
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Innehållsförteckning 

   

 FrL § 7  Val av justerare samt tid och plats 

   

 FrL § 8 Förslag på församlingskollekter juni-nov 2019 

   

 FrL § 9 Ev. mottagande av gåva 

   

 FrL § 10 FIN-arbete 

   

 FrL § 11 Information från arbetslagschef och kyrkoherde 

   

 FrL § 12 Rapporter 

   

 FrL § 13 Övriga frågor 

   

   

   

   

 


