
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §XX-XX 
I TILLBERGA FÖRSAMLING       2019-09-26 
 

Plats och tid Namn och klockslag 

Närvarande ledamöter Namn Wivi Johansson, Gun Björklund, Lisbeth Forsgren, Ingalill 

Spong, Anna-Karin Lodebrink, Annica Karlsson, Hans Ohlsson, 

Sofia Carlsson 

Närvarande ersättare Namn 

 

Övriga närvarande Namn Kerstin Almegård(kaplan) 

 

 

 

 

 § 

Inledning Ordföranden hälsar ledamöter och ersättare välkomna och 

förklarar sammanträdet öppnat. 

Upprop  Upprop förättas. 8 ledamöter förutom Kerstin Almegård är närvarande.  

Wivi Johansson, Gun Björklund, Lisbeth Forsgren, Ingalill Spong, 

Anna-Karin Lodebrink, Annica Karlsson, Hans Ohlsson, Sofia 

Carlsson, Kerstin Almegård(kaplan) 

§ 

Justering Församlingsrådet beslutar 

 att utse Anna-Karin Lodebrink till justeringsperson. 

 
Det föregående mötesprotokollet är ej justerat ännu och läggs därför 

inte till handlingarna detta sammanträde. 

 

 

 § 

Kaplanen informerar Fastställande av gudstjänstplan för våren 2020.  

Församlingsrådet går igenom gudstjänstplanen för våren 2020 och 

beslutar att fastställa gudstjänstplanen för våren 2020. Församlingsrådet 

pratade om att samverka med en annan församling under annandag påsk 

och ställer sig positiva i frågan. Kerstin informerar om gästartister som 

ska medverka under julens gudstjänster.  

Församlingsrådet pratar om möjligheten att ha en kör som deltar under 

annandag jul.  

Kerstin informerar om att en ny kommunister börjar den 14 oktober och 

blir välkomnad på gudstjänsten den 20 oktober. Kerstin tackar även för 

en fin avtackning föregående söndag.  
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Förslag till inlägg i Tillbergabladet välkomnas starkt 

 

 § 
Ordförande informerar Wivi informerar om att John Rothlind önskar låna församlingens 

inventarier till den pastoralgemensamma utställningen 

skattkammaren. 

Församlingsrådet beslutar att låna ut de önskade inventarierna som 

består av 1 brudkrona, 2 porträtt och 1 päll. 

Den 13 oktober är det auktion i Sevalla kl 17.  

Den 7-8 september var det ACT-konferensen Göra skillnad i Uppsala där 

Gun och Kerstin deltog. Här berättades om flera av de projekt som ACT 

arbetar med. Temat för årets julinsamling är för alla flickors rätt till ett 

värdigt liv.  

Nästa vecka, den 4-6 oktober, är det klädbytardagar i församlingen 

 § 
Övriga frågor Annica informerar om att det är en konservator som i nuläget arbetar 

i Hubbo kyrka och den som önskar är välkommen att åka dit och lära 

sig om att konservera kyrkor. Det finns behov av att rengöra två av 

mässhakarna och en av antependierna från Hubbo kyrka. Frågan 

ställs om församlingsrådet ska ansöka om äskade pengar för detta. 

Annica ska tillsammans med vaktmästarna uppdatera 

inventarielistan.   

 Församlingsrådet beslutar att pengar till rengöring av de 

inventarierna i störst behov ska ansökas om att få äskade efter att 

samtliga av församlingens kyrkor är genomgångna 

 § 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde som avslutas med gemensam välsignelsebön. 

 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Namn 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Namn 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Namn 

 


