
Protokoll för AKR:s styrelse-sammanträde  
 
Tisdag den 25 maj 2021 kl. 10.00 i Aneby församlingshem 
 
 
 
 
Närvarande: Fredrik Bäckhjem Hellberg, P-O Ängegärd, Lars Elovsson,  
Jan-Olof Adolfsson, Gunnel Eriksson, Christina Eliasson 
 och Christina Antonsson. 
 
1. Mötets öppnande 
 
2. Val av sekreterare 
Christina Antonsson väljs till sekreterare. 
 
3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
  

4. Genomgång av föregående protokoll 
Uppföljning förra protokollet: punkt 4: Arbetsgrupp Pärlstigen: Ulf Engström från 
Svenska kyrkan, Gunnel frågar Janne Arvidsson och Lasse Wessman från Korskyrkan 
och från Allianskyrkan Ernfrid. Lars Elovsson kan vara reserv om det behövs flera 
personer. Punkt 8: Alla får plats-veckan är framflyttad till den 15-18 september. Och 
vi har Fredstorgsgudstjänsten den 12 september.  Lommaryds församlingsråd är 
tillfrågade om de vill ha en representant med i AKR och de återkommer med vem det 
blir till nästa möte. Brev är skickat till Migrationsverket och regeringen angående 
utvisningar till Afghanistan. Vi lägger föregående protokoll till handlingarna. 
 
5. Information och rapporter  
a) Allianskyrkan: Rekrytering av pastor är på gång. På söndag ska de ta beslut om att 
eventuellt anställa en som har sökt tjänsten. P-O slutar sin tjänst den 30/6. 
Församlingen planerar för att kanske ha lite samlingar på Stalpet i sommar. 
Konfirmationen är den 19/9. De ska ha UV-dagläger två dagar på Stalpet i sommar. 
 
Bredestad baptistförsamling: De har haft någon enstaka samling den senaste tiden. De 
planerar för att ha ett årsmöte i juni. De ska troligtvis renovera lite på Anderstorps 
kapell. 
 
Korskyrkan: De jobbar med rekrytering av pastor. På söndag ska de ha 
församlingsmöte, och ska då ta beslut om de ska anställa den pastor som har sökt 
tjänsten.  
De har gudstjänster via Zoom. De funderar på att gudstjänster utomhus på Ralingsås i 
juni. 
Konfirmation ihop med Allianskyrkan den 19/9. 
 
Svenska kyrkan: Det är inget klart med ny kyrkoherde än. I eftermiddag ska vi ha ett 
möte där vi ska prata om hur vi ska vara kyrka efter pandemin. Vi fortsätter med 
morgonböner i olika kyrkor i sommar också. 



Vi börjar med Taize-mässa på onsdagar fr.o.m den 2/6. Meditationen börjar den 1/6. 
I augusti har vi biskopsvisitation, då biskop Martin Modéus kommer hit. 
b) Ekonomirapport: Det finns 87 000 kr. på kontot. 
 
6. Kommande samlingar/arrangemang 
Vi beslutade att inte ha ekumeniska gudstjänster i juli månad i år. 
12/9 kl. 11.00 fredstorgsgudstjänsten. Vi behöver en arbetsgrupp till det. Christina 
Antonsson är sammankallande. Christina frågar Sandra Nilsson om hon vill vara med. 
Gunnel frågar Tomas Arvidsson om han vill vara med.   
 
7. Programblad 

Vi pratade om att vi ska skicka ut ett programblad i september inför 
Fredstorgsgudstjänsten. Fredrik kollar när deadline är. 
 
8. Övriga frågor 
Jan-Olof tog upp frågan om vi kan jobba ekumeniskt med digitala böner och 
gudstjänster. Vi funderar vidare på den frågan. 
 
9. Nästa sammanträde: den 24 augusti kl. 10.00 i Aneby kyrka 

 
10. Avslutning 
Fredrik ber tillsammans med oss. 
 
 
Aneby 2021-05-27 
 
 
 
 
 
Fredrik Bäckhjem Hellberg  Christina Antonsson 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 


