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Sammanträdesdatum

ÖSTRA UUNGBY FÖRSAMLINGSRÄD 2021-06-14

Plats och tid Östra Ljungby församlingsgård, gårdshuset, kl 10.00-11.30

Närvarande Susanne Olsson, ordförande
Ann-Marie Myllynen
Kerstin Jönér
Mats Pålsson

lnger Osberg
Christina Nilsson

Torvild Evenson, vik komminister
Tomas Wassenius, kyrkoherde

Mötessekreterare Christina Nilsson

Ej närvarande Janet Svensson
Dorthe Hansen Johansson

Paragrafer 270 - 280

Utsågs att justera Kerstin Jönér

Underskrifter
Susanne Olsson, ordförande
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§ 270

Mötets öppnande

Ordförande Susanne Olsson Hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 271

UPPI'OP

Upprop förrättades

§ 272
Val av protokolljusterare

Församlingsrådet beslutade

att välja Kerstin Jönér till att justera protokollet.

§ 272

Dagordning

Församlingsrådet beslutade

att godkänna föreliggande dagordning med tillägg av punkt 9. Övrigt och punkt 12. Nästa möte

Övriga punkter blev då

10. Barnkonsekvens och analys,
11. Hållbarhetsanalys,
12. Nästa möte och
13. Avslutning

§ 273

Föregående protokoll

Föregående protokoll genomgicks och församlingsrådet beslutade
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att lägga detta till handlingarna

§ 274

Gudstjänstschema inför (sommaren och) hösten 2021

Ett schema över gudstjänster i Östra Ljungby - Källna under perioden september 2021 -januari
2022 delades ut, bil 1.

2 juli kl 14.00 planeras en musikstund med Jessica Göranssons band. Det blir både underhållning och

allsång och fika. Evenemanget äger rum på grillplatsen söder om gårdshuset vid Församlingsgården i

Östra Ljungby.
Det är planerat två "Musik i sommarkväll" i Källna kyrka, den 22 juli och den 12 augusti. Tiderna är

torsdagar kl 19.00 och det får maximalt vara 50 personer förutom tjänstgörande. Biljetter beställs

och hämtas på pastorsexpeditionen vid Szt Petri eller kan skickas hem efter överenskommelse vid

beställning. Konserterna kan komma att ställas in eller bli digitala om nya restriktioner kommer.

Detta meddelas i så fall på pastoratets hemsida, Face-book, Instragram, anslagstavlor och i

predikoturerna i HD. Deltagande musiker och program är inte helt spikat ännu. Det slutgiltiga

programmet kommer att meddelas via ovan nämnda kanaler.

26 september är det musikgudstjänst med G-kören, temat är Världens barn och konfirmanderna

medverkar. Kollekten kommer att gå till barn med funktionshinder i flyktingläger.
19 december, 4:e söndagen i advent, blir det en gudstjänst som konfirmanderna utformar och deltar

i med olika texter mm.

Församlingsrådet beslutade

att notera informationen.

§ 275

Kyrkoherden informerar

Tomas informerade om att restriktionerna angående antal besökare vid gudstjänster och övriga

kyrkliga handlingar har Iättat. Med anledning av detta införs från och med söndagen den 20 juni åter

kyrkfika efter gudstjänsten. Tjänstgörande vaktmästare kokar kaffe och te och sätter fram koppar
med mera och Christina bakar och bjuder på kakor, både "vanliga” och socker- och glutenfria. Dock

gäller fortfarande att man som besökare måste respektera avståndsreglerna.

Angående kyrkovalet den 19 september: Det kommer att finnas två listor i pastoratet för första

gången på många år. Valnämnden har 12 sidor information i nästkommande nummer av Prästkragen,
där kan man även se listorna på de som ställer upp till val. Det kommer att finnas möjlighet till
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förtidsröstning två veckor före valdagen. Alla tider och vallokaler står i informationen. Varje
nomineringsgrupp har en sida för sin presentation.
Pilgrimsvandringen "Walk for future” passerar Klippan den 11-12 augusti på sin väg från Vadstena till

Glasgow. På kvällen den 11 augusti blir det ett program i S:t Petri om detta med bland annat Annika

Spalde, en av initiativtagarna till piigrimsvandringen. Dessutom blir det en ”Walk for future-vecka” i

pastoratet där en av programpunkterna är att ”samla steg" för att påverka världens politiker. Detta
kommer att gälla alla i pastoratet, barngrupper, konfirmander, anställda och övriga intresserade
inom kyrkan.
Tisdagskaféerna kommer igång igen i höst. De äger rum första tisdagen i månaden, tiden är kl 14.00
och programmet ser ut som följer:
7 september: Anne Ferm leder ett musik-quiz
5 oktober: Christina Nilsson håller föredrag med bildspel: Svensk demokrati- 100 år
2 november: Eva Magnusson med ett program med Allhelgonatema
7 december: Torvild Evensson håller en "lussevaka" på eftermiddagen och läser Selma Lagerlöf
Gemenskapsgruppen kommer att byta namn för att kunna få in nya deltagare. Det gamla namnet
förknippade en del ihop med att det var en sluten grupp, vilket det inte var, därav namnbytet. Nytt
namn ej klart, bestäms inom gruppen.
Ett program, "Angeläget", är planerat att äga rum i slutet av september - början av oktober. En av
deltagarna kommer att vara Magnus Ranberg, fotograf. Det kommer att visas en dokumentärfilm om
könsdysfori, ett mycket angeläget ämne där många människor har åsikter. Programmet kommer
förhoppningsvis att slå sönder fördomar och förutfattade meningar angående detta.
Kyrkorådet har haft digitala möten pga pandemin. Ekonomin i pastoratet är god, delvis beroende på
inställda evenemang och sjukskrivningar. Investeringar av målkapital sker enligt svenska kyrkans
policy.
Det finns planer på solcellsanläggningar för att minska pastoratets miljöpåverkan. På grund av olika

regelverk mäste varje församling ha sin egen anläggning och den får inte vara större än vad
respektive församling behöver för sin verksamhet. Dessutom är det krångliga regler för att lägga
solpaneler på kyrktak så det förutsätter att det finns lämpliga andra byggnader att placera dessa på. I

Östra Ljungby skulle det i så fall bli tal om södra halvan av taket på den före detta stallbyggnaden.

Församlingsrådet beslutade

att notera informationen.

§ 276

Rapport till och från kyrkorådet

Punkten utgår eftersom Janet Svensson inte är näNarande. Ersätts av § 275.

Församlingsrådet beslöt

att notera informationen
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§ 276

Övriga frågor

Christina tog upp att det inte finns något nytt vykort med foto av interiören i Källna kyrka som den
ser ut efter renoveringen. Tomas svarade att anledningen är att vykort måste beställas i stor upplaga
och så många vykort kommer inte att säljas. Christina menade att det ju går att framställa foto i

skrivare och då behöver man inte göra så många exemplar. Det blir också en lägre kostnad för
pastoratet. Tomas svarade att förutsättningen är att det finns lämpliga foton att utgå ifrån och
uppmanade intresserade att fotografera interören i kyrkan för att få underlag.

Församlingsrådet beslutade

att notera informationen

§ 277

Barnkonsekvensanalys och vision

Församlingsrådet enades om att alla beslut, där det varit tillämpligt, på dagens sammanträde hade
fattats med beaktande av ett barnperspektiv, samt med pastoratets vision i åtanke:

Vi är en kyrka i tiden som med
Guds hjälp vill göra intryck,
ge möjligheter till uttryck
och lämna goda avtryck

§ 278

Hållbarhetsanalys
Församlingsrådet enades om att alla beslut, där det varit tillämpligt, på dagens sammanträde hade
fattats med beaktande av ett långsiktigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv.

§ 279

Nästa sammanträde

Församlingsrådet beslöt

att nästa sammanträde skulle äga rum 5 september kl 15.00 i Källna kyrka, dvs. efter gudstjänsten.
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§ 280

Avslutning

Ordförande Susanne Olsson tackade ledamöterna och förklarade sammanträdet avslutat.
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