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Paragraferna 30- 
 
 
Nikolaigården onsdag 14 november,  kl 17.30-20.00 
 
 
 
Beslutande Mats Erik Lundberg, Carmen Rudberg, Samuel Andersson, Karin Schmidt, Carl Wall-

gren, Kerstin Larsson, Eva-Carin Karlsson, Helena Långström Schön, Gunnar Wilsson. 
 
Övriga  Kalle Bynke adjungerad Bengt Karlsson ersättare, Åsa Wikman adjungerad, vik dom-

prost Per Larsson informerade under paragraf 32 
 
 
Justering  
 
 
…………………………………………… 
Åsa Wikman 
Sekreterare 
 
Justerat 
 
 
………………………………………………… 
Mats Erik Lundberg 
Ordförande

 

 
…………………………………………… 
Carmen Rudberg 
Justeringsperson 

 
 
 
 
ANSLAG/BEVIS 
 
Protokollet från sammanträde med Församlingsrådet 2018-2021 i Skara Domkyrkoförsamling 
den 2018-11-14 är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag. 
 
Datum då anslaget sätts upp: 2018- 
Datum då anslaget tas ned: 2018- 
 
Protokollet förvaras i Kyrkans hus, Malmgatan 3B, Skara. 
 
 
Underskrift   ………………………………………… 
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Ordförande i Församlingsrådet, Mats Erik Lundberg hälsar välkommen till möte och sammanträde 

med Församlingsrådet. Åsa ledde en gemensam övning om ”Vad längtar du efter?” när det gäller för-

samlingen och sedan bad vi tillsammans.  

Församlingsrådet sammanträde föregås av information och samtal med följande minnesanteckningar.  

 
 
Minnesanteckningar för information och samtal med Församlingsrådet före sammanträdet 

1.   Kalle Bynke berättade om en resa till Berlin med SKUT. Kalle Bynke berättar om en resa till 

Berlin med Skara stifts SKUT-ombud. Kalle fick ett bidrag från domkyrkoförsamlingen. Kata-

rina Lagergren och Lena Ringdahl deltog från Valle församling. 

KH Maria Schaffenberg mötte i Berlin och berättade om den fantastiska historien för Viktoria-

församlingen i Berlin. Historien innefattar att ta emot flyktingar från öst och hjälpa dem vidare. 

Kalle berättar också om det stora arbetet som SKUT i Paris gör med utvisade ensamkommande 

från Sverige. En annan kyrka som också gör stora sociala insatser är SKUT på Kanarieöarna. 

Resedeltagarna gick också på högmässan på söndagen. Det var ca 40 från den ”vanliga” för-

samlingen och sen de besökande SKUT- ombuden som var 40 stycken. Värt att veta är att SKUT 

och Svenska skolan är tätt sammankopplade. Måndag innebar besök i Wittenberg för att följa 

Luthers öden och äventyr. Tisdag var fri dag och onsdag åkte de hem.  Efter en stunds frågor 

och samtal tackar Mats Erik för informationen. 

2. Ung körfest 

Vik. Domprost Per Larsson berättade att allt har gått enligt planerna som Andreas Fagrell så 

skickligt lagt upp. Det finns en stor glädje över festen och en stolthet över vad vi kan i Skara. 

Tack till alla ideella som gjorde dagarna så fantastiska. Flera i församlingsrådet lägger till att det 

var jätteroligt att vara med och jobba. Avslutningsgudstjänsten var helt fantastisk.  

3. Julkampanjen 

Internationella gruppen informerar att de kommer att ha två bord på Klostergatan. De tänker 

sälja bröd. De börjar sätta upp borden kl 10 på Första advent. Alla som vill baka- gör gärna det! 

Efter högmässan så bestäms resten av schemat för söndagens försäljning. Det finns också möj-

lighet att hyra bord på Julkalaset den 15 december. Det bestäms att Kalle Bynke, Carmen Rud-

berg, Karin Schmidt, Helena Långström Schön och Gunnar Wilson ska stå för öppethållande vid 

ett bord på Julkalaset.  

 /Antecknade ÅW 
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SAMMANTRÄDET 

 

 § 31 Öppnande, justeringsperson, föredragningslistan 

  Ordförande Mats Erik Lundberg förklarar sammanträdet öppnat. 

  Ordföranden meddelar att ersättare Gunnar Wilsson tjänstgör. Kalle Bynke adjungeras till 

sammanträdet. 

  Utses Carmen Rudberg att justera protokollet. 

  Föredragningslistan fastställt med tillägget att församlingskollekter för januari 2019 be-

stäms.  

 

 

 § 32 Anmälningsärenden 

a) Budgeten är godkänd av Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige. En generell sänkning av församlings-

pengarna med 5 % gjorde det möjligt. Dessutom pausas pastoratstidningen ”För livets skull” 

under ett år. Det kommer att behövs en utvärdering och en reflektion av hur pastoratet syns i 

samhället. Det finns pengar för att under nästa år återbesätta musikertjänsten i Axvall. Kyrko-

avgiften minskar varje år, det är tydligt att vi måste tänka om inför framtiden.  

b) Församlingsinstruktionens utvecklingsområden. Ledningsgruppen har gjort utvecklingspunkter 

som tydligare hänger ihop med församlingsinstruktionen. Men efter samtal med stiftet så vi-

sar det sig att vi skulle ha reviderat hela instruktionen under 2018. Nu kommer detta att gö-

ras under våren 2019. Alltså utgår beslutet under punkt 3 i dagordningen.  

c) Johannes Söderberg vill göra påskens gudstjänster för SVT i Skara 2020. Långfredag, påskdag, 2 

söndagar in i påsktiden. Helgen 13-15 mars 2020 kommer det spelas in. 

 

 

 § 33 Utdelning ur församlingens stiftelser 

  Fondkommittén föreslår att 10 behövande kvinnor får vardera 10 000 kr ur Lars August och 

Elisabet Cederboms stiftelse. 

  Församlingsrådet beslutar att godkänna kommitténs förslag.  

   

 §34 Volontärer i församlingen 

  Frågan bordläggs till nästa möte. 

 

 

 § 35 Ekumeniska böneveckan 2019 

  Skara Samkristna har beslutat att årets vecka blir på samma datum som Sveriges kristna råd 

föreslår, det vill säga 18-25 januari.   
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§ 36  Årshjul i Internationella arbetet 

  16 januari 2019, kl. 17.00 i Nikolaigården träffas Internationella gruppen för att arbeta med 

ett årshjul.  

 

 

§ 37  Övriga frågor 

  Förslag för församlingskollekterna under januari är: 1/1 Julkampanjen, 13/1 vårt eget Brasi-

lien-projekt, 27/1 Föreningen Senapskornet.  

 

  Församlingsrådet beslutar: att godkänna förslagen om församlingskollekter i januari.  

 

 

§38  Nästa möte 

  30 januari, kl. 17.30 - 19.30 i Nikolaigården. Åsa kollar med stiftskonsulent Urban Jorméus 

om han kan komma och informera om det Internationella arbetet.  

 

 

§39  Avslutning 

  Ordförande avslutade mötet och vi bad välsignelsen tillsammans. 

 

 


