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Paragraferna 1 – 9 
 
 
Nikolaigården onsdag 30 januari,  kl 17.30-20.00 
 
 
 
Beslutande Mats Erik Lundberg, Carmen Rudberg, Samuel Andersson, Johan Hjertén, Karin Sch-

midt, Kerstin Larsson, Helena Långström Schön, Bengt Karlsson, Gunnar Wilson, Per 
Larsson. 

 
Övriga  Åsa Wikman adjungerad 
 
 
 
Justering  
 
 
…………………………………………… 
Åsa Wikman 
Sekreterare 
 
Justerat 
 
 
………………………………………………… 
Mats Erik Lundberg 
Ordförande

 

 
…………………………………………… 
Samuel Andersson 
Justeringsperson 

 
 
 
 
ANSLAG/BEVIS 
 
Protokollet från sammanträde med Församlingsrådet 2018-2021 i Skara Domkyrkoförsamling 
den 2019-01-30 är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag. 
 
Datum då anslaget sätts upp: 2019-02- 
Datum då anslaget tas ned: 2019-03- 
 
Protokollet förvaras i Kyrkans hus, Malmgatan 3B, Skara. 
 
 
Underskrift   ………………………………………… 
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Ordförande i Församlingsrådet, Mats Erik Lundberg hälsar välkommen till möte och samman-

träde med Församlingsrådet. Han läste ett bibelord från Joh. 1:1-5 samt en kort text från 

boken 365 tankar för sinnesro, sedan bad Åsa Wikman en bön.  
 
Församlingsrådet sammanträde föregås av information och samtal med följande minnesanteck-

ningar. Urban Jorméus, som arbetar som stiftskonsulent för internationella frågor, besökte oss 

för att informera om Svenska kyrkans internationella arbete. Han har arbetat i många år inom 

Svenska Kyrkans internationella arbete på nationell nivå i Uppsala i olika funktioner. Ef-

tersom kyrkans internationella arbete ska byta namn så ville Urban informera om hur man på 

nationell nivå har tänkt vid namnbytet och varför det är nödvändigt.  

Från Lutherhjälpen och SKM, till Svenska kyrkans internationella arbete, till ACT. På grund av 

att Lutherhjälpen stod fritt så kunde de ta en mycket mer kontroversiell ställning. När SKM och 

Lutherhjälpen slogs ihop så ville man visa att allt skulle ligga inom kyrkan, inte som några 

sidosatelliter. Det var en tumultartad tid när många slutade och blev mycket upprörda. Luther-

hjälpen var ett otroligt starkt varumärke som man tappade efter namnbytet. I dag är det ca 4% 

som känner till Svenska Kyrkans Internationella arbete.  

ACT Svenska kyrkan blir det nya namnet. Det nya visar tydligt att vi är en del av Svenska 

kyrkan och ACT- alliansen. Urban visar en bild över insamlingsindex från 2008 till 2018. Mark-

naden för insamling har ökat med nästan det dubbla under den tiden. Men Svenska Kyrkan 

internationella arbete har inte ökat alls, utan ligger på samma nivå. Den följer också gudstjänst-

statistiken. De flesta som ger till det internationella arbetet är gudstjänstdeltagare.  

Arbetet med att byta namn har varit grundligt. Arbetsprocessen har innehållit förstudier, works-

hops, intervjuer, deltagande under processen, resultat. Förankringen har också varit omfattande; 

internationella rådet, kyrkostyrelsens arbetsutskott, kyrkostyrelsen och biskopsmötet, samt 

samråd internationellt.Ny målskrivning är: ”Tillsammans i tro och med kunskap kämpar vi för 

varje människas rätt till ett värdigare liv”. Act Svenska kyrkan är en del av det stora missions-

uppdraget.  

Planen fram till lansering; mötesplatser i stift och församlingar, intranätssida med löpande in-

formation, kommunikationspaket som är klart några veckor innan lansering, material och pro-

filkläder, tillgängligt i god tid innan maj 2019. Act står för ”Action by Churches Together” Vill 

du ha mer information så maila givarservice@svenskakyrkan.se så kan du prenumerera på ny-

hetsbrevet som heter Vårt uppdrag.  

Om Skara Pastorats insamlingsprojekt. Det mesta av pengarna som kommer in till P124 

(Skara domkyrkoförsamlings projekt) går till en organisation som heter Claves. Just nu går 

mycket av de pengarna till problemet med den stängda gränsen mellan Centralamerika och 

Nordamerika. Claves jobbar med att lugna ned stämningar, information i skolor och att avväpna 

de problem som händer när männen i en macho-kultur blir arbetslösa och inte kan försörja 

familjen. De pengar vi samlar in i Skara går väldigt mycket till utbildningsinsatser och samtal 

mot det sexualiserade våld och familjevåld som är så vanligt i El Salvador och Guatemala. 

Niklas Fahlgren kommer till Skara stift den 5 april, han har jobbat med Claves och kan säkert 

berätta med.  

mailto:givarservice@svenskakyrkan.se
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Sammanträdet 
 
 
§ 1 - Öppnande 

Ordförande öppnade mötet. Bengt Karlsson och Gunnar Wilsson går in som ordinarie. Samuel An-
dersson utses till justeringsperson.  
 
§ 2 - Domprostens information.  

a) Robert mottas som domprost 10 februari. Församlingsrådet ska ha en representant som läser 
ett bibelord. Det blir Johan Hjertén. Anmälan till lunchen på Stadshotellet senast i morgon 
31/3.  

b) Församlingsinstruktionen ska revideras under 2019. Ett tillfälle när FR och anställda samtalar 
om detta gemensamt ska planeras.  

c) Extra parkering på söndagar finns mitt emot Mors minne på kommunens parkering fram till 
sommaren. 

d) Information om sånt som händer; Off Work, en tyst stund i Domkyrkan, tre ggr i vår. Mötes-
plats Nikolai med tre samtalsgrupper på onsdagar, Två föreläsningstillfällen i vår; Jesper 
Svartvik 27 februari, Britt- Marie Hjertén 27 mars. Pilgrimsgrupp 27 mars i Nikolaigården. Pil-
grimsvandring 1-4 maj; Skara-Vinköl-Larv-Edsvära. 100 kr per dag. 19 mars 19.00 Munib 
Younan, fd biskop i Palestina och det heliga landet föreläser i domkyrkan med tema ”Tillsam-
mans för rättvisa och fred – om ekumenisk och interreligiös samverkan”.  
 

§ 3 - Volontärverksamhet. 

Besöksverksamhet för församlingens åldrande gudstjänstfirande församling. Hur visar vi omsorg för 
dem? Samtal följdes och församlingsrådet bestämde att samtala vidare vid mars månads samman-
träde.  
 

§ 4 - Församlingskollekter 2019.  

Följande förslag kom från vik. Domprost Per: under fastetiden - fastekampanjen, 5 maj - Act Svenska 
kyrkan. Resten av församlingskollekterna får presidiet förbereda innan nästa möte.  
Församlingsrådet beslutar att följa förslaget. 
 

§ 5 - För livets skull.  

Helena informerade om att hon har skrivit ett brev om sin oro för att För livets skull skall pausas. Det 
är ju inte bra att lägga ned när man har börjat arbeta med en förväntan på en tidning. FR vill gärna ha 
en dialog med KR om uppehållet med För livets skull. Att utvärdera är bra och vi vill gärna bidra ge-
nom att säga att de kontakter vi har haft med skarabor har visat att tidningen är läst och uppskattad. 
Helena, Kerstin och Mats- Eric jobbar vidare med kontakter med KR. 
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§ 6 - Inköp av eventtält.  

Internationella gruppen vill gärna köpa in ett event-tält. En idé är att sälja korv i Botan under studen-
ten. Förslag från Daniel Eklund; 5000 kr plus moms, med tryck 6199 kr plus moms. Fotvikter kostar 
399. Vi har ju redan beach-flaggor så tryck kanske inte behövs. Innan nästa församlingsråd så ska det 
vara inköpt. Ansvarig är Per och han tar hjälp av Kerstin och Helena.  
 

§ 7 - Mötesdatum för församlingsrådet under 2019.  

26 februari kl. 17, 8 april, 17.30, 22 maj, 11 sept, 28 oktober, 2 december.  
Församlingsrådet beslutar att anta datumen som mötestiderna.  
 
 
§ 8 - Övriga frågor 

a) Under 2018 inbringade fredagarnas soppluncher 16 400 kr. Soppgruppernas förslag till fördel-
ning av pengarna: Planeten 5000 kr, Utdelning av matkassar 8400, After school 3000 kr.  
Församlingsrådet beslutar att godkänna förslaget och samtidigt rikta ett varmt tack till sopp-
grupperna för allt det goda som de bidrar med. 

b) Församlingens fonder. Per behöver hjälp med korrekturläsning till nästa gång.  

c) Presidiets arvode. Johan och Mats- Eric har funderat på att istället använda pengarna till en 
gemensam utflykt och studiebesök. Det är 4000 kr.  
Församlingsrådet beslutar att uppdra åt Mats och Johan att komma med ett förslag till nästa 
möte.  

d) Carmen påtalar att det behövs 2 representanter till Kyrkornas Hjälpande hands årsmöte, den 
28 mars kl 17.00 i Nikolaigården. Johan Hjertén, Karin Schmidt och Gunnar Wilson går till mö-
tet.  
Församlingsrådet beslutar att uppdra åt dem att representera Skara Domkyrkoförsamling på 
årsmötet.  

e) Tack från Svenska Kyrkan i London, Eva-Carin sålde 120 lotter för deras julbasar vid olika till-
fällen i Skara domkyrkoförsamling.  

f) Julkampanjen inbringade i Skara Pastorat 110 000 kr. Kollekt 1:a advent domkyrkan: 9 625 kr, 
Hötorget 3e advent: 3790 kr och bokbordet: 3655 kr.  

 
§ 9 - Avslutning  

Ordförande avslutade mötet och tillsammans bad vi välsignelsen.  
 
 
 
 
 


