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§ 23. Ordförande Lillemor Johnsson hälsade alla välkomna och förklarade kvällens 

sammanträde öppnat. 

§ 24.  Upprop 

§ 25. Till att justera dagens protokoll valdes Gun-Britt Andreasson. 

§ 26. Kyrkans inre. Vi sjöng psalm 183 och km Lennart Syk läste ur Lukasevangeliet kap 

18.  

 Man tittar på möjligheterna att fira mässa framöver. 

§ 27. Stolarna i Våxtorps församlingshem behöver kläs om. Det rör sig om ett hundratal 

stolar. Vi tittade på olika tyger och beslutade att vi vill ha tyget ”Gustav”, färg nr 30. 

Sjöalts Tapetserareverkstad är vidtalade. Vi önskar också skyddsöverdrag, i ett 

avtorkbart material, för de tillfällen då barngrupperna använder stolarna, 

framförallt vid t ex målande. Vi föreslår att medel tas ur Makarna Ottossons gåva. 

 Det lilla nattvardsbordet kommer att kompletteras med avtagbara sidostycken. 

 Series Pastorum-tavlan till Hasslövs kyrka är ännu inte klar, men på god väg att bli. 

 Inventarieansvarig kyrkvärd i Våxtorp, Lillemor Johnsson, har flyttat ett par 

silverljusstakar från kyrkan. De är i stort behov reparation och Lillemor har lämnat 

dem hos Smycket Ur & Guld i Laholm. Reparationen är stoppad av pastoratet, då 

anmälan att flytta ljusstakarna inte gjorts till Länsstyrelsen. 

 Vi upplever ett glapp i kommunikationen inom pastoratet. Det missas information i 

predikoturerna, som vi gärna ser kommer fram till våra församlingsbor. Exempel på 

sådan information avser kvällarna med korvgrillning samt att våra 

kyrkogårdsvandringar blivit inställda. 

§ 28. Altarrunden i Våxtorps kyrka är i behov av omklädnad. Vi lämnar förslag till 

kyrkorådet att omklädnad sker och vi önskar tyg Romo nr 60 (en mellangrå nyans). 

Prisförslag finns med en kostnad om 20 000 kr plus tyg. 

§ 29. Höstens gudstjänster och församlingsaftnar Vi har sedan tidigare planerat för 

församlingsaftnar med Caj Ströberg, 15 sept, Catherine Isaksson, 13 okt och Edvard 

Johansson 3 nov. Det är osäkert om de kommer att kunna genomföras under 

hösten. 

 Det ser just nu ut att bli fyra stycken mindre minnesgudstjänster under Alla Helgons 

Dag-helgen, 1 i Hasslöv resp 3 i Våxtorp. 

 Kollektförslag har kommit från Hjärtebarnsfonden (som vi redan har som ändamål 

2020) och från Erikshjälpen. 



§ 30. Samgående mellan Höks och Laholms pastorat. Vi bjuder in allmänheten till 

informationstillfälle med hjälp av Matilda Nilsson alternativt Roger Stigsson, i 

samband med gudstjänst under september. 

§ 31. Ingången till Hasslövs församlingshem. Det har kommit påstötningar från 

församlingsbor om att ingången blir väldigt hal vid fuktig väderlek. Vi föreslår 

kyrkorådet att nya plattor läggs och att de går hela vägen fram till dörren, istället för 

att sista biten är av trä, såsom nu. 

§ 32. Toaletten på Våxtorps kyrkogård. Toaletten är snart klar, men det fattas ännu lås 

och slutstädning. 

§ 33. Information från kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Ingen information från kyrkorådet, 

då Matilda inte är närvarande och Tommy hade förhinder i samband med senaste 

kyrkorådsmötet. 

§ 34. Litet bord för tacksägelseljus och blomma till Våxtorp. Det finns ett behov av ett 

litet bord i samband med tacksägelser i Våxtorps kyrka, idag används en pianopall. 

Lillemor mäter storleken på pallen och får prisförslag från Anders Ölund. 

 

§ 35. Datumet för nästa sammanträde, 17 november, står fast tills vidare. Ordföranden 

tackade därefter för i kväll och avslutade mötet. 

 


