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§9

Sammanträdets öppnande
Ordförande öppnade mötet.

§10

Val av sekreterare och protokollsjusterare
Till sekreterare för mötet valdes Per Nilsson. Gun-Marie Karlin valdes till justerare.

§11

Fastställande av föredragningslista
Kallelsens föredragningslista godkändes
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Diskussions- och informationsärenden
§12

Gudstjänster

Den närmaste tiden gudstjänster gicks igenom, med tonvikt på praktiska insatser. Vid Palmsöndagens
gudstjänst avtackas det gamla församlingsrådet, samtidigt som de nya ledamöterna hälsas välkomna.
Den gudstjänsten är också minioremas våravslutning.

Påskottan kl. 9 avslutas med påskfrukost som Berith ordnar.

Gökottan 26/5 kl. 8 kommer att vara i Hembygdsgården.

Konfirmandjubileum blir 31 juli. Per tar kontakt med Jan Hallberg för att få ut inbjudningar.
Årets inbjudningar gäller även dem som gått miste om de två föregående årens jubileum.
Pastoratet vill kartlägga församlingamas gudstjänsttraditioner. Per Nilsson sammanställer de
synpunkter som framkom vid en kort diskussion. (se bilaga)
§13

Miniorverksamhet

Miniorernas vårtermin förkortas pga. att Ulrika Nordin är tjänstledig på halvtid för studier till
församlingspedagog. Eftersom utbildningen fortgår under hösten är det ännu oklart när miniorema kan
starta.

§14

Studiegruppen

Studiegruppen Kyrkspanarna som legat nere pga. fä deltagare gör ett nytt försök att starta upp eñer
sommaren.

§15

Ekonomi

Ledamöterna ställer frågan hur de ska kunna förfoga över de medel som församlingsrådet disponerar.
Förhoppningen är att svaret ges vid träffen för anställda och ledamöter i Åsame och Bergs
församlingsråd som sker i Hoverberg den 8 maj.
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§16

Övriga frågor
Det bord som levererats från Dalarna med olika långa bordsben, kommer att vara åtgärdat vid gamla
kyrkans öppnande.

Andaktsverksamheten på Treklövem har återupptagits eñer pandemin. Det efterföljande kaffet har
varit väldigt uppskattat, inte minst för ett antal ideella bjudit på hembakat kaffebröd. Nu har skaran av
frivilliga minskat och Mia Karlsson Wassenius efterlyser några som kan tänka sig att äta sig ett antal
sådana ñkatillfállen. Andakterna lockar också äldre som bor i närområdet.

§17

Avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat. Nästa församlingsråd, det sista innan sommaren, är 19 maj.
Dessförinnan är träffen mellan Församlingsråd och delar av personalen i Hoverberg kl. 1 1 den 8 maj,
träffen inleds med gudstjänst i Bergs kyrka.

Bifogat: Sammanställning av gudstjänsttraditioner i Åsarne församling
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gudstjänsttraditioner i Åsarne församling

Gudstjänstäret iÅsarna är uppdelat på församlingens två kyrkor.

I nya kyrkan under höst, vår och vinter.

I gamla kyrkan perioden från Mors dag (sista söndagen i maj) till sista augusti.

Eftersom gamla kyrkan i regel lockar mer människor (också utifrån) är det viktigt att inte dra ner på
antalet gudstjänster sommartid. Dessutom finns flera platser/byar som gärna ser att gudstjänster
firas där.

Regelbundet firas gudstjänster i Börtnan, på gamla skolan, eller tidigare, i Stortjärnskojan,

och i Storhallen (på senare är vanligen vid Ljungan hos familjen Lagé eller vid familjen Hallqvists
stuga men också på Västänga.).

Kyrkaårets traditioner:

Andra advent kl 11. Miniorernas julfest. Då alla barn är inbjudna och biblar/böcker ges till tre och
sexåringar.

En julsångsgudstjänst, Vi sjunger in julen firas alternerande mellan Berg, Åsana och Svenstakyrkan på
tredje eller fjärde advent kl. 18.

Midnattsgudstjänst på Julafton kl. 23.

Nyårsbön kl. 16 på nyårsafton.

Kristi himmelfärdsdag är tradition på hembygdsgården kl 8. Under Coronapandemin ersattes den
gudstjänsten med en gudstjänst på nya kyrkans innergård, som mer och mer tagits i bruk för olika
verksam heter.

Påskens gudstjänster. Skärtorsdagsmässa , med altarets avklädande kl. 17.30. Påskotta kl. 9 med
frukost. (Långfredag har under senare år haft för få besökare.)

Pingstdagsgudstjänst i gamla kyrkan kl._18 med körer och musiken "I Guds vind”.

Konfirmandjubileum i slutet avjuli och då kl. 11.

Minnesgudstjänst kl. 17 på Allhelgonadagen med öppethållande av församlingshemmet under
eftermiddagen innan.

Sedan en följd av år firas gudstjänsten iÅsarna kl. 18 (med några undantag). Ett skäl att det fungerat
förhållandevis bra är, att det stora idrottsintresset i Åsarna (aktivt och passivt), gör det svårt att få
folk till kyrkan mitt på dagen under skidsäsongen. En senare gudstjänsttid har fungerat bättre.

Gudstjänstformerna är relativt fria i församlingen. Den liturgiska musiken i serie B har uppskattats.

Ett medvetet arbete med att stärka församlingssången genom verksamheten ”Sång för alla" har lett
till att fler introduceras för nya psalmer.

Fler gudstjänsterför små och stora efterlyses ofta och är ett annat viktigt sätt att bredda basen av
gudstjänstfira re.

[2022-04-20 Per Nilsson, komminister] ANK0M
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