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Plats och tid   Skerike prästgård, fredagen den 6 december, kl.10.00 -12.00  
Närvarande ledamöter Britas Lennart Eriksson, ordf. 

Kaplan Susann Senter 

Marianne Claesson, v. ordf. 

Iréne Englund, sekr.  

Lars-Erik Rydberg  

Gunvor Lundholm, anm, frånv.   

Conny Karlsson,  
Närvarande ersättare Sylvia Hellstén  

Maria Özgun Karlsson 

Birgit Zolkos, anm. frånv. 

Adjungerade  

 

Inledning                                      § 70-2019 

Kaplan inleder mötet med att läsa gammaltestamentlig läsning, 

Sakarja 9:9 -10. 

Ordförande hälsar ledamöter och ersättare välkomna och förklarar 

sammanträdet öppnat.                                   . 

Upprop § 71-2019 

 Gunvor Lundholm och Birgit Zolkos har anmält frånvaro. 

Justering § 72-2019 

 Församlingsrådet beslutar  

 att utse Sylvia Hellstén till justerare. 

Föredragningslista § 73-2019 

 Församlingsrådet beslutar att godkänna dagordningen.   

Föreg. protokoll  § 74-2019 

 Föregående protokoll, 2019-10-11 läggs efter genomgång med 

godkännande till handlingarna. 

Kaplan informerar § 75-2019 

 Ej klart med ny präst på Paletten efter Anders Lennse. Tre 

prästvakanser på Norra området, Skerike, Tillberga och Önsta 

församlingar.  

 Ansökan till ny PO-chef på Norra området är ute och går ut sista 

december. Intervjuer genomförs i januari.  

 Tillförordnad områdeschef Susann Senter har tjänsten till den 1april 

med antaglig förlängning av tjänst månaden ut.  
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 Karin Degréus slutar sin tjänst på området och blir kontraktsadjunkt 

på stiftet. 

 Julspel på Paletten den 9/12, kl.16.00. Paletten kommer att vara 

stängd under jul och nyår, 20/12-6/1 2020.  

  

Inkomna skrivelser/info § 76-2019 

  Inbjudan till utställningen Brudkronor - i nöd och lust, i Pastoratets 

gemensamma Skattkammare, måndagen den 16 december kl.09.30. 

Anmälan till Johan Sohlberg eller John Rothlind skall vara inne 

senast den 12 december. 

Rapporter                       § 77-2019 

a) Ordförande rapporterar från kyrkorådet. Nedskärningar inom 

den sociala sektorn i Västerås kommun ökar trycket på Kyrkans 

ekonomi. Stora investeringar kommer att genomföras på 

Hovdestalund. Arbetas intensivt med att få ugnar för kremering- 

statistik mm. Stora krav på arbetsmiljön, avgasrening mm. 

Upptas i kyrkofullmäktige i maj. Rapport på vad som gjorts, 

skyltar P-platser mm 

b) Kaplan rapporterar från presidiemötet, den 5 december i 

Mikaelikyrkan. Genomgång av budget, lokalförsäljningsplan. 

Verksamheten får samma tilldelning som i fjol. Viss 

nedskärning. Uthyrning av lokaler för skolverksamhet.   

c) Inventering av inventarier på Paletten har genomförts av Lars-

Erik Rydberg och Iréne Englund. Kaplan undersöker om det 

finns en mall, som kan användas i inventeringsarbetet. 

Församlingens gudstjänstliv § 78-2019 

 Gudstjänstplan Paletten och Skerike kyrka 2020-01-01 -2020-06-10. 

 Paletten: Mässa onsdag, kl.18.30 -19.30. Morgonbön mån-fredag, 

kl. 8.45 -9.00, Middagsbön torsdag kl.12.00 -12.15. Söndag 15/3 

kl.16.00 -17.00, En värld full av liv, söndag 5/4 kl.16.00 -17.00 

Påskdramagudstjänst, onsdag 13/5, kl.18.00 -19.00 Musikgudstjänst. 

 Skerike Kyrka: Söndag19/1 kl.17.00 -18.00 Livets Källa, söndag 

16/2 kl.17.00 -18.00 ”Hjärtslag”, söndag 29/3 kl. 11.00 -12.00 

Musikgudstjänst, torsdag 9/4 kl.17.00 -18.00 Skärtorsdagsmässa, 

fredag 10/4 kl.11.00 -12.00 Långfredagsgudstjänst, söndag 12/4 

kl.11.00 -12.00 Påskdagsmässa, söndag 17/5 kl.18.00 -19.00 I 

försommartid, musikgudstjänst, torsdag 21/5 kl.08.00-09.00 Kristi 

Himmelfärdsotta, söndag 31/5 kl.18.00 -19.00 Musikgudstjänst- 

sommarsång. 
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Kollekter  § 79-2019 

 Församlingskollekter: 10/4 Öppna dörren, 12/4 Haitiprojektet, 17/5 

Stadsmissionen, 31/5 Den gode Herden. 

Övriga frågor  § 80-2019 

 Belysningen i Skerike kyrkas kor diskuterades. Eva Carlén 

kontaktas. 

Nästa möte § 81-2019. 

 Tisdagen den 4 februari kl. 14.00 i Skerike prästgård.    

Avslutning § 82-2019 

 Ordförande avslutar mötet samt tackar för visat intresse. 

 Kaplan leder unison läsning av välsignelsen. 

 

 

Vid protokollet Iréne Englund, sekr. 

 

 

Ordförande                                   Britas Lennart Eriksson  

   

 

Justeras Sylvia Hellstén 

 

 

 

  

  

  

  

 

  



  Protokoll 
FÖRSAMLINGSRÅDET  2019-12-06, kl.10-12 § 70 - § 82   

 
 

 

  

                                     

                              

 

 


