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SANNING OMSORG GEMENSKAP 

TOARPS FÖRSAMLINGSKYRKORÅD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 13 Mötets öppnande 

§ 14 

§ 15 

§ 16 

Val av justerare 

Godkännande av 
dagordning 

Föregående mötets 
protokoll 

§ 17 Protokoll 

§ 18 Verksamhets
berättelse 

§ 19 

§ 20 

Resultatrapport 
med budget 

Kyrkoherden 
informerar 

Ordforanden hälsade välkommen och kontrollerade 
närvaron. 

Till justerare valdes Inge Hall. 

Utsänd dagordning godkändes. 

Föregående mötets protokoll gicks igenom. Tillägg 
i § 9, namnet på stiftsadjunkten som varit och berättat 
om gudstjänstens historia var Ingemar Birgersson, han 
kommer från Göteborg. 
Protokollet lades sedan till handlingarna. 

Redovisning av protokoll från Teknisk nämnd och 
Kyrkonämnd utgick då dessa nämnder inte haft 
några sammanträden under januari 2009. 

Besökstjänstens verksamhetsberättelse från 2008 
visade att det varit god uppslutning på deras olika 
sammankomster. Kyrkorådet beslutade att godkänna 
densamma. 

Genomgång av resultatrapport och budget visade att 
Kyrkorådet inte forbrukat de medel som avsatts fdr 2008 

Angående det fortsatta stödet till Sydafrika har 
Christer skickat en skrivelse, där han uttrycker kyrko
rådets krav fOr ett fortsatt arbete. Christer är tydlig med 
att svar önskas. Kyrkorådet avvaktar att svar inkommer 
fcir eH nytt ställningstagande. Christer hyser en viss oro 
fdr att man inte förstår hur viktig kontinuiteten är i 
deras arbete. 

Tankar finns på att förändra sommarläsningen. Första 
och andra veckan delas gruppen i 2 delar, vecka 3 är 
alla tillsammans och fjärde veckan går till att f6rbereda 
inför konfirmationen och redovisningen. 
Sommarkonfirmanderna ökar i antal. 

Ny gudstjänstlokal på DaisjöGläntan och byte av dag,
 
från lördag till torsdag, har varit positivt.
 

Justeringsman: Sekreterare : 

~
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TOARPS FÖRSAMLINGSKYRKORÅD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

forts. § 20 

§ 21	 Komministern 
informerar 

§ 22	 Inkomna 
skrivelser 

§ 23	 Mötet avslutas 

Altarbrunet i Toarps kyrka har renoverats av Marja 
Laaksonen. Det har sedan återställts till sin rätta plats 
efter 1Yz år. 

Vårens gudstjänstblad gicks igenom. Den 8 mars 
blir det countrygudsstjänst i församlingshemmet 
med Petra & the Hayweeds. Peter efterfrågar några 
som kan hjälpa till med servering av hamburgare i 
samband med gudstjänsten. 

Catarina tar kontakt med Magnus Rosen om en even
tuell musikgudstjänst i Toarps kyrka. 

Anteckningar från Distriktsrådets möte gicks igenom 
där det bl. a. framgick att kyrkis i Målsryd varit igång 
en termin. Trots dålig uppslutning har man tör avsikt 
att fortsätta ännu en tid. 

Låt församlingarna synas i stiftsbonad: En uppmaning 
till ideella medarbetare i Skara stift, tor att manifestera 
engagemanget i Svenska kyrkan. 
Uppdraget är att uttrycka något om Hirsamiingen på en 
tygbit som kommer att sammanfogas till en större 
bonad och användas som altarkHide i domkyrkan 
under medarbetarmötet for ideella den 16 maj. 
Kyrkorådet var eniga om att lämna detta till syfore
ningen och fråga om dom har någon ide om utförande. 

Internationell människohjäLp tackar fOr gåva på 539 kr. 

Kyrkornas flyktingrådgivniog tackar för kollekt på 
2616 kr. 

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat 
intresse. 

Ordförande:	 Justeringsman : 

t4{ 



Kyrkoherden i Toarps pastorat
 
Prästgården
 

516 90 DALSJÖFORS
 

Tol Diocesan Council ofELCSA-ED 

Concerning continued partnership-work in Mpuluzi Parish 

During my visit to ED October 2008 I visited Mpuluzi Parish and Rev. EJJiot Dlamini'. I experienced 
that be is doing a good work. He tald among other things that the number ofmembers are increasing in 
many congregations. 
I celebrated service in the Church-hall in Mayflower during my stay. In that service 4 young people 
were baptized and 14 had their confirmation! 
These are good signs for a developed congregation-work depending on two premises: J) the local 
pastors' personality and 2) having had opportunity to work continuollsly for almost 3 years (Mpuluzi 
has had 6 pastors since 1987 + long time vacancies/) 
I infonned the Church Council in Toarp about this and suggested that we shouJd continue in spite the 
fact that we springtime 2008 decided to finish. But there are three conditions that must be fulfilled; if 
not so we defiantly put this work to an end. 
The conditions are: 

l) The Diocesan Council guarantees that Rev. Dlamini' is aJlowed to stay in Mpuluzi at Jeast 
another 3-4 years. 

2) We ask the Parish Council in Mpuluzi to give us annual reports abolIt purpose our financial 
support is used for. 

We hope that you want us to continue our work since 1987. But it is only possible if you fulfilJ your 
part of this agreement ! 
We look forward receiving you answer on this matter! 

Toarp 2009-01-30 

by direction of Cburcb Council in Toarp. 

(Christer Wikner, dean) 

Svenska kyrkan 

e:post: Christer.Wikner@svenskakyrkan.se
 
Tel: 033-16 96 01, 16 96 00 (vxl) ,a:..; 033-16 96 26
 

webb: www.svenskakyrkan.se/to8.··P
 



KYRKANS BESÖKSTJÄNST I TOARP VERKSAMHET UNDER 2008
 

15.1	 Julfest i Toarps fdrsamlingshem, Gertrud med kör 45 

22.1	 Månadsmöte i Toarps Församlingshem. E Krantz 8 

9.2	 FastesamJing på Dalhem, Festivo 109 

26.2	 Fastesamling på Dalsjögläntan, I-L Hermansson ID kör 68 

28.2	 Månadsmöte , Gånghester, sopplunch 8 

25.3	 Månadsmöte, Äspered, våffelcafe 6 

18.4	 Besök, Flämslätt 7 

26.4	 Månadsmöte, Gånghester, sopplunch 6 

28.5	 Utfärd till Ljushults hembygdsgård, Eva-Britt Gustafsson 14 

27.6	 Månadsmöte på Björkeiund 10 

8.7. Sommarsamling på Dalsjögläntan, Ingalill med vänner 75 

10.8	 Sommarsamling for Dalhem, Toarps fors.hem Gertrud m kör 80 

27.8	 Månadsmöte i Toarps församlingshem 5 

25.9	 Månadsmöte iGånghester, sopplunch 9 

14.10	 Höstträff , Dalsjögläntan med Eva och Olle 66 

26.10	 Höstträff på Dalhem, Gertrud med kör 103 

26.11	 Utdelning av Adventsblommor, på Dalhem , DaJsjögläntan 6 = 625 
(Tygalmanackor) samt i ca 120 hem iDalsjöfors, Gånghester 
och Målsryd. Totalt 215 blommor och 50 almanackor. 

Ca 200 fodelsedagsuppvaktningar. 

Vid samtliga sammaukomster har medarbetarna i Besökstjänsten 
själva stått for kaffedopp m m 

D1jj~~~rs i janU~ri ~09 

/1Ij}j{IJ/ill/ frl(ltit#/l!1
Marianne Johan qon 


