
Minnesanteckningar från Mariamöte Mariakyrkan i Hjällbo kyrka den 3 
oktober 2021 

Cirka 25 - 30 personer deltog på mötet.  

Matilda Nilsson höll i mötet  

Marianne Höök antecknade  

Gudstjänsten den 10 oktober 2021 

 Kommande söndag 10 oktober kl. 15. 00 håller vi tacksägelseggudstjänst för vår 
kyrkobyggnad Mariakyrkan. Medverkande kommer att vara Henrik Frykberg, 
Emamuel Furbacken, Matilda Nilsson och Kim Bredefeldt samt ett antal ideella. 
Eftersom Folkhälsomyndigheten nu har släppt på sista steget i restriktionerna så har 
du möjlighet att bjuda in vänner och bekanta. OBS att det är KNYTISKYKFIKA !!!! 

 Lördag den 9 oktober på eftermiddagen kommer vi behöva städa, duka och pynta i 
kyrkan inför gudstjänsten. Kerstin Tengelin kommer att höra av sig medlemmar i våra 
städgrupper mer exakt om tid m m.  

Sorteringsdag i Mariakyrkan   

 Måndag 4 oktober mellan 10.00 – 14. 00 är det sorteringsdag i Mariakyrkan – 
Inredningsgruppen inbjuder till denna dag – uppgift för dagen är att märka alla saker i 
kyrkan som skall till paviljongerna, nya kyrkan, loppis/bazar samt att slänga. Läs 
vidare Matildas mail från den 29 september 2021.  

Paviljongerna  

 SBK ( Stadsbyggnadskontoret) skulle senast den 1 oktober har meddelat nytt tillfälligt 
bygglov för paviljongerna -  tyvärr har det skett en handläggningsmiss – ”grannarna” 
runt Mariakyrkan har inte kommunicerats förslaget  för de nya paviljongerna – ca två 
veckors förlängd handläggningstid för SBK innebär denna miss !! Efter detta beräknas 
en ombyggnadstid av paviljongerna på 2 – 3 veckor ungefär. Detta innebär att den 
tidigare planerade invigningen den 31 oktober 2021 flyttas fram till 1:a advent – 28 
november 2021. Denna tidsplanering förutsätter att vi får det tillfälliga bygglovet 
senast i mitten av oktober! 

Nya Mariakyrkan 

Tidplan (mycket preliminär) 

 Oktober/november 2021: Odalen tar över ägandet av den gamla kyrkan och tar 
ansvaret för att projektera det nya huset med äldreboende och kyrka. 

 Odalen genomför inledande samtal med SBK vilka möjligheterna är att starta en 
exploatörssamverkan med SBK som innebär att Odalen tar över ansvaret för att 
driva vissa av de utredningar som en ny stadsplan innebär redan under 2022. 

 Genomgång av inventarier i den gamla kyrkan och avyttring av det som vi inte vill 
spara: 
o   Vad skall magasineras till nya kyrkan – har Nylöse plats någonstans? 



o   Vad kan avyttras? Odalen gör inget anspråk på något i gamla kyrkan. Vi kan sälja 
allt från kylskåp till fläktaggregat och samla in pengar till något vi i 
församlingsgemenskapen vill satsa på.  

*) Dessa händelser är helt beroende på att vi får det tillfälliga bygglovet första 
veckan i oktober 

2022: 

 Förberedelser för att kunna riva den gamla kyrkan. 
 Rivning – detta avgörs av Odalen men indikationer pekar på att man vill göra det 

under 2022. 
 Start av de utredningar som SBK ger ok att vi startar för att snabba på detaljplanen. 

 

2023: 

 Start av detaljplanen vilket innebär att vi måste starta detaljeringen av huset dvs 
både äldreboendet och kyrkan. 

 Referensgruppen involveras tillsammans med styrgruppen för nya Mariakyrkan i 
arbetet att fastställa den slutgiltiga layouten och utseendet av den nya kyrkan 
tillsammans med Odalens arkitekt.  

 
2024: 

 Fastställande av detaljplanen  
 Ansökan om bygglov och godkänt bygglov 
 Husbygget startas  
 

2025/2026: 

 Inflyttning i den nya kyrkan 
 

 

Samarbetsrådet har beslutat att redan nu under hösten starta upp den referensgrupp som vi 
hade inför ombyggnaden av Mariakyrkan och som har varit vilande. Från denna grupp kvarstår 
Lars Edvardsson, Blanche Terlegård, Kerstin Tengelin ( tillfrågad men ej svarat ännu )  samt 
Matilda Nilsson – samarbetsrådet kommer att till sitt sammanträde den 21 oktober komma  
med ytterligare ett namn.  

Styrgruppen som funnits hela tiden sedan beslutet tagits om att inte fortsätta verksamheten 
i nuvarande Mariakyrkans lokaler består av Magnus Sundemo ( ordförande Betlehemskyrkans 
(BK) församling), Lennart Palmqvist ( kassör BK) , Bertil Persson ( projektledare) samt Lars 
Edvardsson ( representant från församlingsgemenskapen i Mariakyrkan) .  

Församlingsmötet i BK gav ju i våras BK styrelse mandat till att teckna avtal med Odalen 
Fastigheter och det är ju i den processen vi är inne i nu efter planbeskedet vi fick för några 



veckor sedan med den fina motiveringen om hur viktig vår kyrka är och att den gör skillnad för 
Hammarkullen ! 

Samarbetsrådet satte i våras också ramarna för referensgruppens arbete och det innebär bl a 
att gruppen lyssnar in och tar emot förslag från Mariamötet och även samarbetsrådet och 
rapporterar dessa till styrgruppen i den fortsatta byggprocessen - Vidare så rapporterar 
referensgruppen vidare åt motsatta hållet alltså från styrgruppen till samarbetsrådet och 
Mariamötet.  

Svenska kyrkan är hela tiden informerad om byggprocessen via Mariastyret ( består av 
kyrkoherde Maria Ottensten, administrativ chef Erik Wagnborg, församlingsföreståndare i BK 
Robert Eriksson samt ordförande i BK Magnus Sundemo). Det är BK som är ansvarig för 
byggprocessen.  

Kyrkorådet kommer i slutet på året att fatta beslut om lokalförsörjningplan ( görs för hela 
pastoratet) vilket då innebär att beslut tas om hyreskostnaden på 400 000 kronor / år för 
samarbetskyrkan. Vårt nuvarande samarbetsavtal går ut under mars/april 2022 och nytt avtal 
för de kommande 5 åren kommer att tecknas utifrån de nya förutsättningar som kommer att 
finnas.  

Det finns i botten en avsiktsförklaring från Svenska kyrkan att i framtiden jobba tillsammans i 
en samarbetskyrka i Hammarkullen och bidra med personal och hyra.  

Matilda informerade om att i våras så presenterades i ett Mariamöte förslag på hur den nya 
fastigheten skulle se ut och i det förslaget skulle kyrkodelen vara i den södra flygeln ( mot 
Bredfjällsgatan)  och äldreboende i den norra ( mot vägen) – detta på grund av mer soligt läge 
– fundering i dag från mötet om inte höghuset på Bredfjällsgatan skymmer solen delvis ? . 
Matilda tar med sig denna synpunkt till referensgruppen.   

Förslag till ny gudstjänsttid  

 Matilda presenterade arbetslagets förslag till ny gudstjänsttid när vi startar upp 
verksamheten i Paviljongerna ( arbetslaget är Kim, Hanna Näverbrandt ( diakon)  samt 
Matilda) . Anledningen till detta är den nya organisationen i pastoratet samt den 
ekonomiska situationen. Det är f n brist på präster inom norra delen av pastoratet  ( 
Gunnared, Bergsjön, Hammarkullen samt Hjällbo) . David Bäcks tjänst som musiker på 
50 % kommer inte att återbesättas.  Detta innebär att både prästerna samt musikernas 
arbetstider/arbetsmiljö måste förändras vad gäller söndagsgudstjänsterna – alla 
kyrkor kan inte fira gudstjänst på samma tid – förslaget från arbetslaget är att vi firar 
gudstjänst kl. 15. 00. Hjällbokyrkan fortsätter med gudstjänst kl. 11. 00 då det har 
bedömts lättare att börja med ny tid vid nystarten i Mariakyrkan samt att det för 
närvarande finns en mer utvecklad kommunikationsmöjlighet för Mariakyrkans 
församlingsgemenskap.  I Gunnareds kyrka kommer gudstjänst att firas kl. 18. 00.  
 
Vi diskuterade förslaget i smågrupper under mötet och följande kom  fram:  
 



Byte av gudstjänsttiden kan/kommer att innebära färre besökare, utgå från vilken av 
kyrkorna som har flest gudstjänstfirare, kl. 10. 00 bästa tiden för Mariakyrkan och 
sedan  11.30 i Hjällbo ? 
 
15.00 : vi kan ha kyrkfika innan som alternativ till efteråt. Bra tid förbarnfamiljerna 
hinner hem till middag/kvällsrutiner m m , kan vara lätt att glömma bort tiden.  
 
16:00: vi kan äta tillsammans efteråt ex. soppa , vi kan fika innan som alternativ , hinner 
att träffa sin familj, kompisar m m   innan gudstjänsten, även denna gudstjänsttid kan 
glömmas bort.  
 
Oavsett vilken gudstjänsttid som det blir vill vi ha en utvärdering efter en prövotid, vill 
också att ex. personer som vi möter vid diakonbesök eller andra tillfällen får en 
möjlighet att vara med/blir inbjudna i fikaansvaret, gäller också de föräldrar i 
Hammarkullen som har sina barn på förskolan Pärlan i Gunnared. 
Soppa /korv med bröd skall serveras när det är Mariamöte, kan vara aktuellt med 
ytterligare något tillfälle/ månad, smör, bröd och ost skall finnas på plats till fikat som 
tidigare.   
Vilka förutsättningar finns för att husmor/ vaktmästare kan bidra med ex. att ordna 
soppa samt inhandla basvarorna som behövs ? 

Nästa Mariamöte 

 Söndag den 31 oktober 2021 efter gudstjänsten 

 

Matilda avslutade mötet med bön.  

  
 
 
 
 


