
Protokoll för AKR:s styrelse-sammanträde  
 
Tisdag den 24 augusti 2021 kl. 10.00 i Aneby församlingshem 
 
 
 
 
Närvarande: Fredrik Bäckhjem Hellberg, Christina Antonsson, Lars Elovsson, Nils-
Gustav Lundemo, Jan-Olof Adolfsson, Sara Sjöblom och Margaretha Sundström. 
 
1. Mötets öppnande 
Kort presentationsrunda. 
 
2. Val av sekreterare 
Margaretha Sundström valdes till sekreterare. 
 
3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

Tillägg:  

Föreningslivat 

Ensamma äldre 

Sandra Nilssons tjänst 
  

4. Genomgång av föregående protokoll 
Vi har inte fått svar från Lommaryds församling, vilken representant de ska ha in i AKR.  
Ang. ekumeniska digitala bönesamlingar och gudstjänster, så låter vi frågan ligga kvar 
och ta upp längre fram.  
 
Lägger protokollet till handlingarna.  
 
5. Information och rapporter  
a) Allianskyrkan:  
Har haft café- och konsertkvällar på Stalpet under sommaren. De har gudstjänster på 
Stalpet september ut. Installationsgudstjänst för Nisse 5/9.  
Renoverar köket.  
UV-scout drar igång i höst, samt konfa. Ungdomssamlingar planeras 
Bredestad baptistförsamling:  
Inte planerat höstprogrammet än men tänker dra igång samlingar och ev. en 
höstmarknad.  
Planerar också för renovering av Anderstorps kapell.  
Korskyrkan:  
Hade sina gudstjänster i juni ute på Ralingsåsgården. Ingen verksamhet under 
sommaren. Började gtj 15/8 och planerar gtj varje söndag framöver.  
Konfa drar igång tillsammans med Allians. Ungdomsarbetet planeras för att dra igång i 
höst.  
Vaccinationerna fortsätter under hösten.  
Svenska kyrkan:  
I rekryteringsprocessen av ny kyrkoherde är det dags för intervjuer i veckan.  
Biskopen är på besök denna vecka. I och med detta har det skapats grupper som ska 



samtal om tro och samhälle. 
Verksamheten drar igång så smått under hösten.   
Växlar upp till fullt gudstjänstliv under nästa vecka, v. 35. 
Under sommaren har de haft en gudstjänst per söndag, levande musik varje torsdag, 
flera dop och bröllop. Fredagshäng, då flera nysvenska familjer kommit.   
 
b) Ekonomirapport:  
Det som hänt under sommaren är en kostnad på 320 kr för att ansöka om tillstånd att ha 
gtj på torget 12/9. 
 
6. Kommande samlingar/arrangemang 
a) Fredstorgsgudstjänst 
- Vi vill ha nattvard denna gudstjänst, skickar med det till arbetsgruppen som får besluta 
om vi ska ha särkalk eller inte. Nisse och Sara kommer att presenteras denna gtj. 
- Vi föreslår att skänka insamlingen till Haiti via Act Svenska Kyrkan. Insamling via swish 
och en insamlingsskål.  
- Ett par personer från varje församling behövs för att hjälpa till med att bära bänkar.  
b) Föreningslivat 
- Christina fixar bullar och kaffe. Hon kollar även om vår rollup finns i Sv. Kyrkan. 
Maggan fixar böneskål och bönelappar.  
Alla som kan får vara med och bjuda på fika och prata med folk.  
c) Gudstjänster Antuna 
Inga besked ännu om vi får besöka Antuna och ha gudstjänster.  
d) Kyrkomöte med alla församlingar i kommunen 
Planeras in till 7 eller 21 oktober. Inbjudan skickas ut av Fredrik. Frågan går till Vireda 
Pingst om vi kan vara där.  
 
7. Budgetförslag 
Medlemsintäkt på 30.000 kr.  
Resultat – 20.744 kr.  
Kommer då ha kvar drygt 77.000 kr i kassan.  
Se bifogad fil.  
 
Beslutar att anta budgeten efter presenterat förslag.  
 
8. Programblad 
Vi beslutar att fortsätta göra gemensamt programblad.  
Anett i Svenska Kyrkan gör ett utgivningsschema.  
 
9. Övriga frågor 
a) Sandras tjänst i AKR 
Sandra har sagt upp sin tjänst i AKR.  
Vad gör vi mot skolan nu?  
Vi behöver ha samtal med skolan vilka behov de har.  
Önskemål finns från kommunen att få hjälp med tonårsföräldrar.  
Vi tar med frågan i fortsatt samtal.  
b) Projekt - Hjälpa ensamma äldre 
Inbjudan till en träff för att samtala om hur vi hjälper äldre som lider av ensamhet. 
Inbjudan av SPF och PRO.  



Christina ska på denna träff 28/9.  
 
10. Nästa sammanträde: den 5 oktober kl. 10.00 i Aneby kyrka 

 
11. Avslutning 
Fredrik ber tillsammans med oss. 
 
 
Aneby 2021-08-24 
 
 
 
 
 
Fredrik Bäckhjem Hellberg  Margaretha Sundström 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 


