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Signatur: 

 FÖRSAMLINGSRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 i Odensjö församling 2022-2025 Sammanträdesdatum  

 Protokoll nr 4 2022 - 09 - 18 

 

Plats och tid  Odensjö församlingshem, kl. 11:00 – 13:00  

 

Beslutande Sven-Erik Eriksson, ordförande 
 Kerstin Lindestam, sekreterare 
 Siv Hyldegård, ledamot 
 Eva Eliasson, ledamot   
  

Frånvarande Axel Fors, kyrkoherde 

 

 

Övriga deltagande   Inga-Britt Ohlsson 

 

 

Utses att justera Ordförande jämte Eva Eliasson 

 

Justeringens Odensjö_______________________________ 

tid och plats 2022 – 09  - 18 

 

Underskrifter Sekreterare  ....................................................................................  Paragrafer 42 - 54 

 

 Ordförande  ....................................................................................   

  

 Justerande  .....................................................................................  

 ______________________________________________________________________________________________  

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Församlingsrådet i Odensjö församling 

 

Sammanträdes-  

datum 2022 - 09 - 18  

 

Datum för anslags  Datum för anslags  

uppsättande 2022 – 09  - 19 nedtagande 2022 - 10 - 04 

 

Förvaringsplats Pastorsexpeditionen, Kyrkogatan 3, 341 21 LJUNGBY  

för protokollet 

 

Underskrift  ..............................................................................  

 Utdragsbestyrkande 

 

 



 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

Signatur: 

 

 

§ 42 

Val av protokolljusterare  
Församlingsrådet valde Eva Eliasson. 

 

§ 43  

Godkännande av kallelse/dagordning 
Församlingsrådet godkände kallelse/dagordning med följande tillägg: 

§49 Kyrkogårdsförvaltningen/Begravningsmuseet – utlån av inventarier från Odensjö kyrka. 

 

§ 44  

Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna, 

 

§ 45 

Kyrkoherde informerar 

Kyrkoherde frånvarande p.g.a. sjukdom. 

 

§ 46  

Fria kollekter 

25 september – ACT Ukraina 

16 oktober – Chigambas  

4 december – Stadsmissionen Halmstad 

 

§ 47  

Höstens aktiviteter 

2 oktober – Grillning korv och bröd 

13 november - Sopplunch  

27 november – Glögg och pepparkakor 

11 december – Julfest för barnen 

 

§ 48 

Stiftelsen Anna och Johan Larsson 

Kerstin Lindestam upplyste om att information angående ansökning till stipendium är anstiftat i 

kyrkan, Odensjö hemsida samt Kyrkposten i juli 2022. 

 

Inga-Britt Ohlsson informerar om arkivering från 2007 - 2014, kontoutdrag samt ekonomi, 

församlingsrådet beslutade att detta material kan makuleras. 

Vid varje årsskifte makulerar man den äldsta arkivering beslutade församlingsrådet. 

 

Inga-Britt Ohlsson har haft 2 st. silverljusstakar och 1 st. skål i silver, som tillhör 

församlingshemmet, i sitt kassaskåp. Församlingsrådet beslutade att det kan användas som ett 

mobilt dop set. Inga-Britt Ohlsson får dessa saker värderade hos guldsmed och auktionshus i 

Ljungby. 

 

§ 49 

Kyrkogårdsförvaltningen/Begravningsmuseet – utlån av inventarier från Odensjö kyrka 

Församlingsrådet beslöt att låna ut glasskåpet med inventarier, som står uppe på läktaren, till 

Kyrkogårdsförvaltningen/Begravningsmuseet, mot dokumenterad inventarielista och dokumenterat 

utlån.  
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Signatur: 

Underskrives av Kyrkogårdschef Bernt Fridh och Ordförande Sven-Erik Eriksson, Odensjö 

församlingsråd. Arkiveras hos Odensjö Församlingsråd samt en kopia av dokumentet kommer att 

sättas på skåpets dåvarande plats i kyrkan.  

 

§ 50 

Ordförande informerar 

Beslut om Vrå församlingsråd har tagits av kyrkorådet. 

 

 

§ 51 

Rapporter 
Inga. 

 

 

§ 52  

Delgivningar 
Inga. 

 

§ 53 

Övriga frågor 

Inventeringsansvarig – Sven-Erik Eriksson, det behövs information om textilier och inventarier till 

de nyanställda i LOV i Odensjö kyrka. Kan vi ordna ett möte med de kyrkogårdsanställda där 

Rigmor Andersson, Gulli och Britt-Marie informerar? Kyrkogårdschef Bernt Fridh är informerad 

och har gett sin accept. Församlingsrådet är informerat. 

 

Kyrkposten – har inte delats ut till alla hushåll i Odensjö, Vret och Lidhult. En församlingsbo har 

talat med Gunnel Augustsson samt med Post Nord. 

 

§ 54 

Nästa möte  

23 oktober 2022 kl.. 11:00 i Odensjö församlingshem. 
 

Signatur: 


