
Sammanträdesprotokoll  Hasslöv-Våxtorps församlingsråd 

 

Kyrkoåret 2018-2021 

Plats och tid:  Våxtorps kyrka 2021-02-16 kl 18.30 – 20.30 

 

Beslutande Lillemor Johnsson, ordf  

 Charlotta Johansson, v ordf  

 Vera Christiansson 

 Matilda Nilsson 

 Erik Randhem  

 Km. Lennart Syk 

 

 

 

Sekreterare: _________________________________________ 

  Charlotta Johansson 

Ordförande: _________________________________________ 

  Lillemor Johnsson 

Justerare: _________________________________________ 

  Vera Christiansson 

 

 

 

 

 

  



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

sammanträde öppnat. 

§ 2.  Upprop 

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

§ 4. Kyrkans inre. Vi sjöng psalmerna 92 resp 94 1-2 och km Lennart Syk läste ur 1 Kor 13 

§ 5. Församlingens kantor har sagt upp sig. Vi från församlingsrådets, och församlingens, 

sida önskar att avtacka Brittmari personligen, men pandemi-läget tillåter inte det 

just nu. Vi skjuter därför på avtackningen, från vår sida, till april - med förhoppning 

om att läget då förändrats.  

§ 6. Kollektvädjan har kommit från ”Norea i Sverige”, med tre olika potentiella ändamål. 

a. Det ska enligt uppgift endast finnas en inventarieansvarig i församlingen. Vi 

väljer Lillemor Johnsson till Hasslöv-Våxtorps församlings inventarieansvarig, 

men utser samtidigt Vera Christiansson till att ingå i inventarie-grupp. 

§ 7. Vi påminner om vårt önskemål om ett ”tacksägelsebord” till Våxtorps kyrka. 

Bordsskiva och ben från Anders Ölund med prisförslag på 3 000 kr plus moms. Vi 

föreslår att medel tas från Cecilia och Josefina Nilssons gåva. 

 Stolarna i våra församlingshem är omklädda och fina. 

§ 8. Series Pastorum-tavlan till Hasslövs kyrka är ännu inte klar. Veinge Specialsnickerier 

ifrågasätter om den faktiskt ska göras? Denna är beställd sedan ett antal år tillbaka. 

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

§ 9. Vi sänder fråga från församlingsbor vidare om sändning av våra gudstjänster till 

Våxtorps nya äldreboende. Går det att genomföra? 

§ 10. Kyrkovalet 2021 Den 9 mars öppnar registreringen av nomineringslista. Annonsering 

av digitala nomineringsmöte sker genom, av pastoratet, fastställt formulär i 

Laholms Tidning. 

§ 11. Öppen kyrka Under ett antal söndagar hålls ett par kyrkor åt gången öppna under 

vardera ett par timmar. Detta gäller Våxtorps kyrka 14 februari resp 14 mars. Ej 

aktuellt i Hasslövs kyrka. 

 Fortfarande gäller pandemi-restriktioner i vår verksamhet. Utdelning av dopänglar 

har skett utomhus vid församlingshemmet i Våxtorp till de föräldrar som ville hämta 

sin ängel. Glädjande att 16 av 18 barn fick sin ängel. 

 Det finns tecken på att årets konfirmation kommer att bli digital (och inte fysisk). 



§ 12. Altarrunden i Våxtorps kyrka. Ingen av de av oss utsedda representanterna från 

församlingsrådet har hört något om utvecklingen i ärendet. Matilda har däremot 

fått information av Maria Mårtensson att ansökan är insänd samt att komplettering 

av ansökan ska ske. 

§ 13. Information från kyrkoråd och kyrkofullmäktige. På senaste kyrkofullmäktige 

genomfördes bl a fyllnadsval efter Bertil Gustafsson och beslut om att anta 

församlingsinstruktion. 

§ 14. Ordföranden tackade för ikväll och avslutade därefter mötet. 

 


