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Plats och tid   Skerike prästgård, tisdag, 30 oktober, kl.16.00 
Närvarande ledamöter Britas Lennart Eriksson, ordf. 

Anders Lennse, kaplan 

Marianne Claesson, v. ordf.  

Iréne Englund, sekr.  

Lars-Erik Rydberg  

Gunvor Lundholm frånv.    

Conny Karlsson 
Närvarande ersättare Sylvia Hellstén  

Maria Özgun Karlsson frånv. 

Birgit Zolkos 

Adjungerade Anne Lye, diakon 

Eva-Lena Eriksson, vaktmästare 

Elisabeth Karlsson, husmor 

Michael Turner, församlingspedagog 

 

Inledning                                           § 66-2018 

Kaplan inleder med text ur Matteus evangeliet 23:37-24:2 samt psalm 190, 

Bred dina vida vingar. 

Personalen berättar om sina verksamheter. Michael Turner välkomnas i 

personalgruppen. 

Öppnande § 67-2018 

 Ordförande öppnar mötet samt hälsar välkommen.   

Justering § 68-2018 

 Beslut att utse Birgit Zolkos till att justera protokollet.  

Fastställande av dagordning § 69-2018 

 Dagordningen fastställs med tillägg till § 76 Övrigt: Arvet efter Kyrkoherde 

em. Lars Johansson. 

Föreg. protokoll 2018-08-14 § 70-2018 

 Föregående protokoll godkänns samt läggs till handlingarna efter 

genomgång. 

Gudstjänster § 71-2018 

Gudstjänstschema för våren 2019 i Skerike kyrka samt Paletten och schema 

för veckomässa på Paletten är klar.  

Den 20 januari är det Gudstjänst i Skerike kyrka. Avtackning av domprost 

Susan Senter i Domkyrkan. 

Den 27 januari mottas den nye domprosten och kyrkoherden Daniel Eklund 

i Domkyrkan.  

Kollekter                             § 72-2018  

 Rikskollekt., lördag, 3/11, Minnesgudstjänst i Skerike kyrka,  

 Gåva i samband med kaffeserveringen i prästgården skall ingå i kollekten.  
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 Rikskollekt, söndag, 2/12, Adventsgudstjänst, i Skerike kyrka. 

Församlingskollekt, Julnattsmässa, 23/12, Stiftsgården i Rättvik  

 Församlingskollekt, Nyårsafton, 30/12, Stadsmissionen 

 

 Församlingskollekter för våren 2019 tas upp vid nästa FR-möte. 

 Beslutas att Lars-Erik får i uppdrag att ta reda på när det är F-kollekt under 

våren.  

 

Allhelgonahelgen § 73-2018 

 Program för Minnesgudstjänst i Skerike kyrka, den 3 november, kl.17.00 

har skickats ut. 

 Kyrkan kommer att vara öppen för besökare kl. 14.00 -17.00. Likaså 

prästgården med kaffeservering samt upptagning av frivillig gåva som skall 

ingå i kollekten. 

Personal  § 74-2018 

 Ny medarbetare på Paletten, Michael Turner, utbildad musik- och 

församlingspedagog, har anställts som församlingspedagog. 

 Den 20 januari avtackas domprost Susan Senter, i Domkyrkan. 

 Den 27 januari mottas den nye domprosten  

 Den 31 mars avtackas Eva-Lena Eriksson i Skerike kyrka. 

Rapporter                                          § 75-2018  

a) Presidiegruppsmötet i Önsta Gryta kyrka, tisdag, 11/9, kl.18-21. Stefan 

Dalevi, Församlingsinstruktionen samt annan information, 

Kaplan Anders Lennse, ordförande Britas Lennart Eriksson, v. ordf. 

Marianne Claesson samt Iréne Englund, sekr. deltog på mötet.  

b) Vallbydagen, söndag, 16/9: Utvärdering har gjorts av dagen. Mimer var 

samordningsansvarig. Färre aktiviteter och utställare jämfört med 

tidigare år. Vädret var vackert, men lockade ändå inte lika många 

besökare som tidigare år.   

c) Kyrkvärdsträff, Gideonsberg, 22/9, kl. 09.30-15.00: Inbjudan av Marie 

Jansson samt Susan Senter. Genomgång av grundläggande utbildning A 

av kyrkvärdar samt grupparbeten. B och C äger rum under våren 2019. 

d) Internationella gruppen: Beslutas att Iréne Englund utses till 

kontaktperson för internationella gruppen. 

e) Lars-Erik rapporterar att han har varit på utbildning för kyrkans 

inventarieansvariga. Utbildningen är tre heldagar. Två är genomförda i 

Irsta samt på Kyrkbacksgården. Den tredje genomförs den 10 november 

i Dingtuna kyrka.  Utbildningen tar upp hur man behandlar kyrkans 

inventarier, säkerhetsföreskrifter, säkerhet, lagstiftning, 

övningsuppgifter med inloggning mm. Inventering ska ske vid byte av 

kyrkoherde.  
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Beslutas att Lars-Erik får i uppdrag att göra en inventarieförteckning 

för Paletten, som i dagsläget saknar en.  

Övriga frågor                                    § 76-2018 

 Arvet efter kyrkoherde em. Lars Johansson: Böcker samt en grön stola. 

Beslutas att stolan skall föras in i inventarieförteckningen som upprättas av 

Lars-Erik Rydberg. Ordförande och kaplan går igenom bokbeståndet, som 

för närvarande finns på Paletten. 

Nästa sammanträde                         § 77-2018 

 Tisdagen den 27 november, kl. 10.00 på Paletten.  

Avslutning                                         § 78-2018 

 Mötet avslutas med gemensam välsignelse. Ordförande tackar för visat 

intresse.  

 

Vid protokollet Iréne Englund 

 

Ordförande Britas Lennart Eriksson 

 

Justerare  Birgit Zolkos 
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