
Åsundens församlingsråd

Plats: Grönahögs församlingshem

Närvarande:

Inge Klassan Gällstad

Lisbeth Gustafsson Gällstad

Håkan Dahl Gällstad

Björn Cederkull Marbäck

Ingvar Klassan ordförande Grönahög

Protokoll 2019-06-03

Tid: 18.00-21.00

Ingela Sörensen

Erén Svensson

Birgit Andersson

Marianne Holmen

Tvärred

Tvärred

Finnekumla

Finnekumla

Rebecca Jansdotter-Hultqvist, församlingspräst

Christer Andersson, församlingspedagog §§ 19-22

§ 19 Mötets öppnande och upprop

Ordförande Ingvar Klasson öppnade mötet med en andakt ur Cajsa Tengblads bok "5 minuters paus"
och förrättade upprop. Från Ulf Jonsson hade inkommit ett brev med tack för samlingen 26 maj med
anledning av hans pensionering.

§20 Val av justerande

Att justera dagens protokoll valdes Inge Klassan. Justering äger rum i Gällstads församlingshem
måndag 10 juni kl. 16.00.

§21 Tillkommande ärenden

Dagordningen fastställdes med tillägg av punkterna Äskanden, Information om personalärenden och
Tvätt av mässkläder. Se §§ 29-31

§22 Information om ACt Svenska kyrkan

Församlingspedagog Christer Andersson, samordnare för internationellt arbete i pastoratet,
redogjorde för bakgrunden till att Svenska Kyrkans internationella arbete nu går under namnet ACt
Svenska kyrkan. ACt, Actions by Churches Together, är en världsvid allians av 150 kyrkor som snabbt
kan samordna hjälpinsatser: "Tillsammans i tro och med kunskap kämpar vi för varje människas rätt
till värdigt liv. " Målet är att öka Svenska Kyrkans insamlingsresultat från 100 milj. kr till 150 milj. kr.
på tre år.

Pastoratets internationella ombud träffas två gånger per år. Åsunden representeras av Ingela
Sörensen. Christer Andersson är sammankallande.

§23 Föregående mötes protokoll

Protokollet från Åsundens församlingsråd 11 februari 2019 lades till handlingarna. Det noterades att
Hemma i kyrkan (Gällstad) 28 mars blivit uppskattat och bör få efterföljare. Församlingslägret på
Åsundsholm 23-24 mars lockade ca 50 personer, föräldrar och barn, och bör göras om nästa år
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§ 24 Församlingskollekter

Församlingsrådet beslutade

Att bevilja kollekter enligt bilaga från Tvärreds Lokala råd

Övriga kollekter under sommarmånaderna är beslutade och inlämnade med föregående mötes
protokoll.

§ 25 Vad händer i församlingen? Rapport från de Lokala råden.

Marbäck: Svårt att få besökare till gudstjänsterna.

Grönahög: Utdelning ur Filipafonden har skett. Under sommarens gudstjänster kommer
präststuderande Helge Antonsson att ansvara för flera av gudstjänsterna.

Gällstad: Planering pågår av Gällstad-dagarna i augusti. Tre utställningar planeras och musikprogram
för den avslutande samlingen i kyrkan är på gång.

Tvärred: Kyrkoherde Henrik Lööv har deltagit i en av Lokala Rådets samlingar. Musik i sommarkväll
planeras. Tillsammans med Röda Korset planeras en teaterföreställning, l glömskans land, torsdag 21
november. På en samling i Skara för Västergötlands hembygdsförbund redovisade Ingela Sörensen
hur hembygdsföreningen arbetar med att ta tillvara det kulturarv som kyrkogården i Tvärred utgör.
Finnekumla: Under maj månad har 10 bussar med tillsammans ca 400 passagerare besökt och fått
visning av Finnekumla kyrka. Sommarkyrkan och Musik i sommarkväll planeras.

§ 26 Gällstad församlingshem och kyrka

Ingen ny information har inkommit angående ombyggnaden av Gällstads kyrka.

§ 27 Församlingshemmen i församlingen

Boje Elebo och Jörgen Theander gör en kartläggning av Åsundens behov av och kostnader för
församlinghemmen. Följande idéer och förslag framfördes av församlings rådets
ledamöter:

Tvärred: Erbjud Equmeniaförsamlingen möjlighet att hyra in sig i församlingshemmet.

Grönahög: En förening (kyrkliga syföreningen?) köper / övertar församlingshemmet så att
församlingen kan fortsätta att bedriva verksamhet där.

Finnekumla: Bygg till kyrkan så att toalett och pentry kan få plats där liksom rum för mer familjär
samvaro.

Marbäck: Oklart vilka planer som kan finnas för verksamheten om församlingshemmet avyttras.
Församlingsrådet beslutade

Att nästa möte 23 september kl. 18. 00 förläggs till Tvärred. Kl. 19. 00 inbjuds samtliga Lokala råd för
att tillsamman med Boje Elebo och Jörgen Theander samtala om lokalfrågorna.
Ordförande Ingvar Klassan bjuder in Boje och Jörgen samt de lokala råden.
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§28 Församlingsansvarig har ordet

Rebecca Jansdotter-Hultqvist berättade att hon blir mottagen i Växjö stift på söndag 9 juni för att
tillträda en tjänst som pastorsadjunkt i Sofia kyrka i Jönköping. Ordförande Ingvar Klassan tackade
Rebecca för vad hon betytt för Äsundens församling under den korta tid vi fått ha henne bland oss
och överlämnade två keramikmuggar, tillverkade av Lena Uhlin i Grönahög.

§29 Askanden inför 2020

Marbäck 10.000

Finnekumla 30.000 Sommarkyrkan, 100.000 ur fonder

Grönahög 45. 000 Filipafonden, 2. 000 David Regnérs fond, 5. 000 Oskar Mobergs fond,
15.000 Gåvofonden (elpiano)

Tvärred Se bilaga (äskanden tillsammans med kyrkvaktmästaren)

§30 Tvätt av mässkläder

Frågan framfördes vilka rutiner det finns för tvätt av mässkläder, altardukar o. dyl. Ordföranden tar
med sig frågan till Kyrkorådets ordförande.

§31 Personalärenden

Diakoniassistent Lena Benjaminsson går i pension sista december. Den 9 juni vigs en diakon till sitt
uppdrag i Skara domkyrka. Hon kommer att arbeta i Ulricehamn under hösten och får i januari 2020
sin placering i Åsundens församling.

Mikael Henning blir församlingspräst i Åsunden. En del av Beatrice Yngvessons tjänst kommer också
att förläggas till Åsunden.

§32 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat varpå följde en stund med smörgåstårta, trivsam samvaro
och andakt.
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Birgit Andersson '

Sekreterare

Justerat i Gällstad 10 juni 2019
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ordförande


