
 

 

Protokoll för AKR:s styrelse-sammanträde  
Tisdag 20 april 2021, Kl. 10.00 via zoom 
 

  
 

 
 
Närvarande: Fredrik Bäckhjem Hellberg, Christina Antonsson, P-O Ängegärd, Lars 

Elofsson, Marie-Louise Hyltbring, Jan-Olov Adolfsson, Margaretha Sundström 
Adjungerad: Kjell Wilnerzon 

 
1. Mötets öppnande 

Fredrik hälsade oss välkomna.   

 

2. Val av sekreterare 

Margaretha valdes till sekreterare.  

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg:   

- 7 b, sommarens ekumeniska gjt 

- Under övriga frågor: 

Brev från Sverigebönen  

Medlemskap Lommaryds församling 

Afghanistan 

 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll 16/2 

Årsmötesprotokoll 3/3:  

- Styrelsen fick i uppdrag att göra budget. Vi beslutar att vänta med att göra en 

budget, då vi fortfarande inte vet vad vi kan planera, utifrån rådande omständigheter. 

- Pärlstigen, vem och vilka ska fortsätta att jobba med detta? Varje församling 

tillfrågar de som redan nu ingår i denna grupp, samt Lasse Wessman. Varje 

församling återkommer med info till nästa AKR sammanträde.  

Lars Elofsson kan vara reserv om det behövs ytterligare personer.  

 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

 

5. Information och rapporter 

a) Församlingarna 

Aneby kyrka:  

Digitala gudstjänster och morgonböner.  

Präst, Karin, är tillbaka efter en längre tids sjukdom.  

Söker Kyrkoherde, ansökningstiden gick ut i söndags. Rekryteringsgruppen ska 

träffas och arbeta vidare.  

Planerar biskopsbesök till hösten.   



 

 

Konfirmanderna träffas fysiskt, har haft ett läger. Konfirmationen har flyttats fram, 

hoppas att kunna träffas fler då. Planeras till den 11/9.  

 

Korskyrkan: 

Mejlutskick med info varje vecka.  

Gudstjänster via zoom i stort sett varje söndag.  

Konfa är igång med Allianskyrkan, samt träffar för 10-12 åringar.  

Ang. rekrytering: 4 ansökningar, en har intervjuats och ska presenteras i helgen för 

församlingen.  

Vaccinationerna pågår under hela våren och troligtvis även under sommaren.  

 

 Allianskyrkan:  

Utskick varje vecka inför helgen, mejl och brev.  

Söndagsklubben är igång. Konfa är i gång.  

Rekrytering av pastor. Av 6 sökande kan 3 vara aktuella. De har haft intervjuer och 

en av dem ska styrelsen träffa.  

Renovering i kyrkan, ombyggnad av köket är på gång.   

Haft församlingsmöte via zoom.  

  

Elim, Anderstorp: 

Ingen verksamhet, bara mötts någon enstaka gång utomhus. Avvaktar nya 

restriktioner.  

Diskussion om renovering av kapellet i Anderstorp pågår, ev takbyte till sommaren.  

 

b) Ekonomirapport 

Fram till 31/3 har vi haft 3 utgifter: bankkostnader, prenumeration av tidningen Dagen 

och bidrag till SASA.  

Resultat 8.819 kr.  

Under april har vi utgifter som gäller bla. Thimons och dataprogram.  

 

6. Utvärdering av samlingar vi haft 

a) Passionsandakter 

Positivt att göra något tillsammans.  

b) Skärtorsdagsmässa 

Fungerade bra, var ca 20-25 stycken som kom till kyrkan och tog nattvarden.  

 

7. Kommande samlingar 

a) Barnbibelutdelning 16 maj i sommarkyrkan Stalpet.  

Förslag att skjuta upp och ha en samling nästa år för 5-6 åringar.  

Beslutar att skjuta upp samlingen till nästa år.  

b) Gemensamma gjt i sommar 

Ta med frågan till våra församlingar. Ska vi sända gemensamt digitalt eller ha 

gemensamma fysiska gudstjänster om restriktionerna ändras? 

Återkoppla nästa AKR sammanträde.  



 

 

 

8. Övriga frågor 

- Alla får plats, 8-12 september. Vad som kan genomföras beror på restriktionerna.  

Föreningslivat planeras till onsdag kväll.  

Beslutar att vi anslår 20.000 kr till Alla får plats-veckan.  

Beslutar att lägga Fredstorgsgtj den 12/9 kl. 11.00. 

 

- Brev från Sverigebönen, Aneby 

Fredrik läser upp detta brev. Uppmaning till bönevecka i maj då vi ska be för Aneby 

kommun. Samtalar om frågan.  

Fredrik får i uppdrag att svarar dem att vi ber kontinuerligt i våra samlingar för Aneby 

kommun och ser det svårt att i nuläget anordna en bönevecka. Vi tackar för deras 

initiativ och böner. Vi tar med frågan och lyfter den när vi planerar våra gemensamma 

samlingar.  

- Medlemskap Lommaryds församling 

Det har uppdagats att det står i stadgarna att Lommaryds församling ingår i AKR. 

Men de har inte någon representant med. Vi beslutar att tillfråga deras 

församlingsråd om de vill skicka en representant.  

- Afghanistan 

Rädsla när USA kommer att ta hem sina trupper från Afghanistan att talibanerna 

kommer att ta över. Det kommer att bli farligt för konvertiter att befinna sig i landet.  

Förslag att vi från AKR skickar en skrivelse till Migrationsverket och Regeringen att 

man omedelbart avslutar utvisningar till Afghanistan.  

Vi beslutar att skicka en skrivelse. Jan-Olov och Fredrik gör en skrivelse som skickas 

ut till oss för påsyn innan den skickas in.  

 

9. Kommande sammanträden 

25 maj kl. 10.00 i Aneby kyrka, förhoppningsvis.  

  

10. Avslutning med bön 

Fredrik avslutar med att be.  

 

 

Dag som ovan,  

Ordförande     Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Bäckhjem Hellberg  Margaretha Sundström 

 


