
Sammanträdesprotokoll  Hasslöv-Våxtorps församlingsråd 

 

Kyrkoåret 2018-2021 

Plats och tid:  Våxtorps församlingshem 2021-11-23 kl 18.30 – 20.40 

 

Beslutande Lillemor Johnsson, ordf  

 Charlotta Johansson, v ordf  

 Tommy Kullenberg 

 Erik Randhem 

 Vera Christiansson 

 Gun-Britt Andreasson för Matilda Nilsson 

 Anders Vickman 

 

 

 

Sekreterare: _________________________________________ 

  Charlotta Johansson 

Ordförande: _________________________________________ 

  Lillemor Johnsson 

Justerare: _________________________________________ 

  Vera Christiansson 

 

 

 

  



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

sammanträde öppnat. 

§ 40.  Upprop 

§ 41. Till att justera dagens protokoll valdes Vera Christiansson. 

§ 42. Kyrkans inre. Vi sjöng psalm 103:1 och 248:1 och kyrkoherden lästes ur Sakarja 9.  

§ 43. Inkomna kollektäskanden samt beslut om församlingskollekter för 2022.   

 Vädjan om kollekter hade kommit från IM och ACT. 

 Beslut om församlingskollekter för 2022 enligt bilaga 1. 

§ 44. Kyrkans gudstjänster framöver Vi gick igenom planeringen för första halvåret 2022. 

Vi har askonsdagsmässa 2 mars. Vi önskar friluftsgudstjänster vid våra 

hembygdsgårdar 5 juni i Våxtorp och 12 juni i Hasslöv. Traditionsenligt planeras för 

lunch med sill och potatis efter friluftsgudstjänst i Våxtorp 26 juni. 

 Önskemål har framkommit att vi har kyrkogårdsvandringar i maj, alternativt i 

augusti (som tidigare år). 

 Vi lämnar förslag på att gudstjänster i framtiden gärna kan hållas 9.30 resp 11.00. 

Detta då vi upplever ett högre deltagarantal på förmiddag, än tidig eftermiddag. 

Kanske kan kantor/präst resp vaktmästare hjälpas åt med att låsa/ringa osv? 

§ 45. Pastorum-tavla och stolar. Series Pastorum-tavlan har kommit till Hasslöv, men är 

ännu inte uppsatt. Vi önskar att det blir uppsatt snarast.  

 Omklädningen av stolarna i våra församlingshem är klar.  

§ 46. Församlingsaftnar och passionsandakter  Vi har församlingsafton i Våxtorp 18 

januari, förslag på medverkan av Laholms kommun för att informera oss om 

planerna för förskola och äldreboende i byn. Tema: Fredliga och inkluderande 

samhällen. 

 Vi har av tradition haft passionsandakter och önskar dessa även i år; 8, 15, 22 och 

29 mars, växelvis i församlingshemmen resp hembygdsgårdarna. 

§ 47. Adventstipspromenaden i Våxtorp Vi beslutar att delta (28 nov) och kyrkan 

bemannas av Charlotta, Vera, Lillemor och Erik. 

§ 48. Nomineringsmöte till församlingsrådet för perioden 2022-2025 hålls i Våxtorps 

församlingshem torsdag 25 nov. Det har inför detta varit möjligt att lämna sina 

röster via pastoratets hemsida samt i våra kyrkor. Beslut tas av kyrkofullmäktige 14 

dec.  



§ 49. Information från kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Innevarande samt kommande 

kyrkofullmäktige sammanträdde i Våxtorp den 9 nov. Ordförande för kommande 

period är Bodil W Bengtsson och v ordf är Brittmari Bengtsson. 

 Man kommer att installera solceller i Ysby och Knäred. Provtryckning av gravstenar 

är genomförd 

§ 50. Ordföranden tackade för hela den gångna perioden och avslutade därefter mötet. 








