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

sammanträde öppnat. 

§ 37.  Upprop 

§ 38. Till att justera dagens protokoll valdes Erik Randhem. 

§ 39. Kyrkans inre. Vi sjöng psalm 488 och km Lennart Syk läste ur Uppenbarelseboken 

kap 21, där Johannes talar om Guds ständiga närvaro. 

§ 40. Kollekter 2021. Vi beslutade 2021 års församlingskollekter i enlighet med bilaga 1.  

§ 41. Samgående mellan Höks och Laholms pastorat. Församlingsutskottet har beslutat 

att avsluta utredningen om ett eventuellt samgående, vilket innebär att 

samgåendet inte blir av för tillfället. 

§ 42. Vinterns gudstjänster och församlingsaftnar Alla ordinarie gudstjänster i 

adventstiden är inställda pga Corona-pandemin. 1a advent hålls däremot korta 

adventsgudstjänster i Hasslöv och Våxtorp. Dessutom kommer det att finnas en 

websänd gudstjänst i pastoratet varje adventssöndag, inspelade i fyra olika kyrkor. 

 De församlingsaftnar som vi har ställt in under 2020 kanske vi kan hålla under 

våren, för det fall att situationen kring pandemin skulle komma att förändras. 

Catherine Isaksson bokar vi däremot av den 19 januari, för att be henne komma 

längre fram. Även Caj Ströbergs afton har ställts in under 2020 och vi hoppas på att 

kunna återkomma med den. Ytterligare ett förslag på person till en kommande 

församlingsafton är Per-Olof Nilsson. 

§ 43. Kamera i Våxtorps kyrka. Vi har tidigare önskat en utredning kring eventuell 

möjlighet att sända gudstjänsterna till det nya särskilda boendet på Båstadvägen 7A 

och undrar nu hur denna fortlöper? 

§ 44. Högtalare i Hasslövs kyrka. Nytt headset har kommit.  

 Series Pastorum-tavlan till Hasslövs kyrka är inte klar pga missförstånd med Veinge 

Specialsnickerier. Vårt förslag är att medel tas från Lauri Peterssons gåva till denna 

tavla. 

§ 45. Silverljusstakar tillhörande Våxtorps kyrka. Ljusstakarna är sedan mitten av 

november på reparation, efter att Länsstyrelsen gav sitt godkännande redan den 30 

september.  

 Förslag på bord för tacksägelseljus till Våxtorps kyrka. Bordsskiva och ben från 

Anders Ölund med prisförslag på 3 000 kr plus moms. Vi föreslår att bordet betalas 

med ändamålsbestämda medel ur Cecilia och Josefina Nilssons gåva. 



§ 46. Altarrunden i Våxtorps kyrka behöver kläs om och kyrkorådet har haft ärendet upp 

på sitt sammanträde den 22 oktober, efter att vi lämnat förslag om detta på vårt 

senaste sammanträde. Kyrkorådet rubricerar ärendet med ”Ändamålsbestämda 

medel”, men vår intention har inte varit att medel ska tas ur någon av de gåvor som 

vi har, utan att församlingsverksamheten ska stå för kostnaden. Prisförslaget 

inklusive tyg är 25 000 kr. Vi föreslår vidare att församlingen båda 

inventarieansvariga, Vera Christiansson och Lillemor Johnsson, följer arbetet. 

 En tredjedel av stolarna från Våxtorps församlingshem har lämnats till Sjöalts 

Tapetserareverkstad. 

§ 47. Alger på Våxtorps kyrka. Vi vill vidareförmedla att församlingsbor påtalar att kyrkan 

återigen är väldigt röd, framförallt vid fuktig väderlek. 

§ 48. Församlingens konfirmation Av södra delens konfirmander kommer en majoritet 

från Våxtorp, men trots detta är konfirmationerna planerade till Ränneslövs kyrka 

för andra året i rad, vilket vi finner anmärkningsvärt. 

 Vi finner det också anmärkningsvärt att församlingens präst inte är engagerad i våra 

konfirmander. När Anna-Maria Dencker valde hemarbete togs istället Åsa 

Carmesund in till konfirmandarbetet, även i pastoratets södra del? 

§ 49. Kyrkans val hålls söndagen den 19 september 2021. 

§ 50. Information från kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Budgeten tagen med oförändrad 

avgiftssats, ekonomin kommer att försämras allt mer, de investeringar som 

budgeterats i vår församling togs upp. 

§ 51. Datumen för 2021 års sammanträde planeras till 16 februari, 18 maj, 31 augusti 

samt 16 november.  

 Ordföranden tackade för året, önskade god jul och gott nytt år och avslutade 

därefter mötet. 

 








