
 

 

Protokoll för AKR:s styrelse-sammanträde  
Tisdag 22 september 2020, Kl. 13.00 i Aneby Kyrka 
 
  
 
 
 
Närvarande: Margaretha Sundström, Lars Elofsson, Christina Antonsson, Peter 
Andreasson, P-O Ängegärd, Jan-Olof Adolfsson, Christina Eliasson 
 
 
1. Mötets öppnande 

 P-O hälsar oss välkomna.   

 

2. Val av sekreterare 

Margaretha väljs till sekreterare.  

 

3. Godkännande av dagordning 

Tillägg två punkter: 

Info ang. Internationellt café. 

Soppluncherna. 

 

Dagordningen godkändes med tillägg.  

 

4. Genomgång av föregående protokoll (18/8) 

Protokollen läggs till handlingarna.  

 

5. Samtal om inbjudan till Naemi-hemmet 
Inbjudan till en samtalskväll mellan Naemi-hemmet och övriga församlingar i Aneby.  
Varje församling får ta upp frågan om inbjudan i första hand. AKRs förslag är att vi 
möter dem tillsammans, på en träff, alla kyrkor i Aneby samt TMU.  
Ta med detta förslag till resp. församling.  
 

6. Information och rapporter 

a) Församlingarna 

Aneby kyrka:  

Förmiddagsgudstjänster, nattvard på onsdagskvällar.  

Fler och fler grupper kommer igång.  

Konfirmander, 20st.  

En av prästerna långtidssjukskriven. 

Korskyrkan:  

Gudstjänster varje söndag i olika utformning.  

Hanna Cajdert har sagt upp sin tjänst och slutar 31/10. 

Stor fråga att jobba med anställningar framöver.  

Ungdomsarbetet är igång med Nitton22 och Konfa.  

 



 

 

Allianskyrkan:  

Samlingar varje söndag, två på fm och en på kvällen. De utformas i lite olika karaktär.  

Elim, Anderstorp: 

Har mötts till bönegemenskap under hela våren/sommaren.  

 

c) Ekonomirapport 

Ingen rapport till detta sammanträde.  

 

7. Programblad i oktober 

Fyra sidor istället för sex sidor. Anett från Sv. Kyrkan informerar Bergfoths.  

P-O skriver en betraktelse.  

 

8. Rapporter om gemensamma aktiviteter 

a) Ekumeniska samlingar 

I nuläget har vi inga soppluncher. Frågan får bli aktuell igen om förutsättningarna 

förändras.  

b) Matkassar 

Korskyrkan kommer gå in och hjälpa till på Ica.  

c) Alla får plats, 1-3/10 

Blir dagar men på ett annat sätt.  

Alf B Svensson kommer ha föreläsning i Konserthuset på lördagen.  

d) Julkonsert 

I nuläget har vi inte hört något från dem, avvaktar i frågan.  

e) Julfirande 

Avvaktar med frågan till nästa sammanträde. 

f) Nyår 

Avvaktar med den frågan till nästa sammanträde. 

 

9. Andakter Antuna/Druvan 

Antuna kan ännu inte ge besked om vi får komma och ha gtj framöver. Detsamma 

gäller Druvan. De återkommer med besked längre fram. Tar upp frågan på nästa 

sammanträde.  

 

10. Övriga frågor 

a) Öppen mötesplats tillsammans med kommunen för utsatta grupper.  

Kommunen ställer sig positiv till det. Startar upp i liten skala. 

Drop-in café i Gula Villan. Torsdags fm.  

I starten är det ett samarbete mellan Sv. Kyrkan och kommunen. Men så småningom 

hoppas vi att AKR också kan finnas med.  

En repr. från kommunen och en diakon från Sv. Kyrkan ska alltid finnas på plats.  

 

b) Internationella caféet 

I nuläget är de ute, men när det blir kallare önskar de vara inomhus.  

Vi är positiva till det så länge de följer alla riktlinjer och gör fikat säkert.  



 

 

 

Nästa sammanträde 3/11 kl. 13. 

  

11. Avslutning med bön 

 Christina Antonsson avslutar med bön.  

 

 

 

 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

P-O Ängegärd   Margaretha Sundström 

 
 
 
 
 


