
Asundens församlingsråd

Plats: Finnekumla församlingshem

Närvarande:

Inge Klassan

Lisbeth Gustafsson

Björn Cederkull

Ingvar Klassan

Gällstad

Gällstad

Marbäck

Grönahög

Ingela Sörensen, ordförande Tvärred

Erén Svensson Tvärred

Birgit Andersson Finnekumla

Marianne Holmen Finnekumla

Mikael Henning, församlingspräst

Protokoll 2020-02-17

Tid: 18, 30-21. 30

Efter visning av Finnekumla kyrka och samkväm vid kaffebordet startade vi årets första
församlingsråd i Åsundens församling.

§ l Mötets öppnande och upprop

Ordförande ingela Sörensen öppnade mötet med Bön vid sammanträde och förrättade upprop.
§2 Vai av justerande

Att justera dagens protokoll valdes Inge Kiasson. Justering äger rum i Tvärreds församlingshem
måndag 24 februari kl. 11. 00.

§ 3 Mötets utlysande

Mötet förklarades behörigen utlyst genom kallelse via mail till ledamöterna en vecka före mötet.

§4 Tillkommande ärenden

Dagordningen fastställdes med följande tillägg: Verksamhetsberättelse 2019, borttagning av bänkar i
Finnekumla, Grönahög och Marbäcks kyrkor, belysning på Gällstads kyrkogård. Se §§ 9, 12, 13
§5 Föregående mötes protokoll

Protokollet från Äsundens församlingsråd 25 november 2019 gicks igenom och lades till
handlingarna.

§6 information från kyrkorådet. Församlingshemmens framtid. Policies.

Ingela, Ingvar och Birgit redogjorde för det senaste sammanträdet i kyrkorådet i Ulricehamns
pastorat. De beslutade förändringarna av församlingshemmen i Grönahög, Marbäck och Finnekumta
är sorgliga. Församlingsrådet är enigt om att verksamheterna på de berörda orterna inte får lida
skada om / när församlingshemmen avyttras. Församlingsrådet anser att verksamheterna i framtiden
ska ha förutsättningar att både behållas och utvecklas även om de beslutade förändringarna blir
verklighet. Liksom vid föregående församlingsråd efterlyses mer ekonomiskt faktaunderlag samt
konsekvenser för de olika verksamheterna.
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Ordförande ingeia informerade om att kyrkorådet antagit Poiicy mot kränkande särbehandling,
diskriminering och sexuella trakasserier samt Personuppgjftspolicy.
§7 Inför sammanslagningen 2022

Ordförande Ingela informerade bl. a om tidsplanen som antagits inför sammanslagningen 2022
mellan Ulricehamns pastorat, Redvägs församling och Södra Vings pastorat. Det nya Ulricehamns
pastorat kommer att bli ett utpräglat landsbygdspastorat med fler kyrkotillhöriga utanför än i
centralorten Ulricehamn.

§8 Rapporter från de lokala råden

iVäarbäck: l samarbete med Röda Korset anordnas "söndag eftermiddag för oss äldre" den l
med bl. a önskepsalmer.

mars

Grönahög: 22 mars våffeldag tillsammans med Kyrkans Unga, scouterna och konfirmanderna;
Passionsgudstjänster (utan kantor) 17 och 31 mars; Filipakaffe i början av maj

Finnekumla: planering av sommarkyrkan är påbörjad, kyrkan är öppen med kyrkvärdar 15 juli-5
augusti, musik i sommarkväll planeras till tre torsdagar i augusti

Gällstad: 21 mars musikcafé. Förhoppningsvis kommer ombyggnaden av kyrkan att påbörjas under
sensommaren, vilket kan leda till att församlingens engagemang i Gällstaddagama påverkas.

Tvärred: l år firas Världsböndagen i Tvärreds församlingshem den 7 mars kl. 09. 00. (Firandet
cirkulerar mellan Equmeniakyrkan, Finnekumla och Tvärreds kyrkor). En familjekväli ha-r ägt'rum
.
Tder hosten och en 'Januari 2020' fortsättnine följer På de uppskattade familjekvällarnau Planering
för Musik i sommarkväll under onsdagar i juni-juli pågår. Ett samtalsrum/ amningsrum / vilrum
kommer att ställas i ordning i församlingshemmet på initiativ av Lokala Rådet, pedagogerna i
barnverksamheten och diakon Frida. Önskemål har framförts att samtalskvällarna om Dag
Hammarskjölds Vägmärken, som nu pågår i Hössna, senare även ska äga rum i Åsundens församling.
§9 Församlingsprästen har ordet. Verksamhetsberättelser 2019. Gudstiänstoianerir

2020.

Mikael Henning presenterade verksamhetsberättelserna 2019 för Åsundens församling samt den
egna sammanställningen med kommentarer: Se på Åsundens församling som en trädgård där det
växer på mänga olika ställen, där det behöver sås och gödslas - centralisering är inte alitid det som
bäst gynnar församlingsutveckling.

Mikael Henning ledde samtalet om vårens och sommarens gudstjänstplanering. TiN hösten planeras
en gemensam kyrksöndag för hela församlingen med kyrklunch och föreläsning om att bygga
församling.

§ 3. 0 Församiingskoliekter

Församiingsrådet beslutade

Att varje lokalt råd lämnar in ifyllda koliektlistor från Skara stift för beslut i församlingsrådet. Dessa
skickas till Viktoria Andersson på pastoratsexpeditionen och kopia lämnas till församlingsprästen"
Att godkänna de inlämnade kollektförslagen från de lokala råden samt kollekt i Marbäcks kyrka 24
oktober 2019 till Diakonin i Åsundens församling, 24 december tili Diakonis och i Gällstads kyrkans
december till DrottninR Silvias barnhem.

Önskemål har framförts från flera håll om att inkomna kollekter kungörs i gudstjänsterna. Från
pastoratsexpeditionen har förslag kommit att redovisa inkomna kollekter på pastoratets hemsida.
Diskussionen lär fortsätta.
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§11 Act - fasteaktionen. Internationellt arbete

;le lls^Isels omar. Åsunden51nternationella ombud' visade fastematerialet. Representanterna

^sl^^tLT, ?:,6, t;ll:L"a^^församli^
lwrsmater;ais om lämnastl" kyrkor och försam"^hem ska distribueras tillbesökare'och '

s, samt om ansvaret för att inaktuellt material tas bort.

aM;Ta^eo^Ze ^8i°:d;^Sabr^lss. °;sa:bete som ''ol°nl.är' F"Winerna 0* -Jl e, en

att ta emot två volontärer därifrån i Skara stift, därav två veckor i Åsundensfö7samling,"
§ 12 Borttagning av bänkar i kyrkorna i Finnekumla, Marbäck och Grönahög
De^in,niörŝ .m.ålatt några bänkar tas bort ' Finnek^la, Marbäck och Grönahög kyrkor, l
^nnekum!a ,har önskemålet sanktionerats av Karin Lundberg, Västarvet, ;idhen^^e^Ök i
^ne!<umla kLrka. t"lsammans medfastighetschef Boje Eleboi oktober^'019. "Ho7uppcmaunsade
^S^SS^^^:;kif^k°ntaktm!c;Lä"sstyr!'en7Jönkiip;^såatt^b^^"
^^^ka^^^k":"arb^tb". klart före påsk 2°^-"andet^^^^^, ster
kan tas emot i april-maj då säsongen för turistbussar tar fart. Tondmedd är:avsatta"föräar^.r
LGroS080ch. Marbäcl< pianeras för en träff ' resPel<tive kyrka med fastighetschefen,

^^^S^^P^^erfo;, Sa!a. radet omin redn^a;s^;;så att plats kan
kaffssamvaro, Ijusbärare, julkrubba mm.

Församlingsrådet beslutade

Att ställa sig bakom ovanstående ändringar.

§ 13 Bdysning på Gäilstads kyrkogård

^npu^!ell^mmförts att belysningen är dålig På den nya delen av Gällstads kyrkogård.
Församlingsrådet beslutade ' -. --"""-"y..-&". ".

att hänskjuta ärendet till kyrkogårdsutskottet.

§ 14 Mötesschema för våren 2020. Nästa möte.

^f^p, r!s!nteradeett^ma för_Pastoratets mötestider våren 2020. Nästa församlingsråd
beslutades till den Ijuni kl. 18. 00. Plats: Församlingshemmet i Gäldad.'
§ 15 Avslutnmg

Ordföranden förklarade mötet avslutat och Mikael Henning ledde i bön och välsignelse.
Finnekumla den 17 februari 2020

^4L.. y /
^^" -^-^^-&^4-^^. --""
Birgit A-ftdersson

Sekreterare

Justerat i Tvärred den 24 februari 2020

^/
^Q^£^ <^t> r^^^-V
Ingela Sörensen

Ordförande

'r^. /Z^^^
inge Klassan '/

Justerande


