
Asundens församlingsråd p,^^ 2020-09-28

Plats: Gällstads församlingshem Tid: 16. 00-18. 00
Närvarande:

Inge Klassan Gällstad

Ingvar Klassan Grönahög

Ingela Sörensen, ordförande Tvärred

Erén Svensson Tvärred

Birgit Andersson Finnekumta

Mikael Henning, församlingspräst (§§16-23)

§ 16 Mötets öppnande och upprop

Ordförande Ingela Sörensen öppnade mötet med Bön vid sammanträde och förrättade upprop.
Mikael Henning kontaktar Björn Cederkull och Monika Brolin angående Marbäcks
representation i Församlingsrådet.

§17 Val av justerande

Att justera dagens protokoll valdes Erén Svensson. Justering äger rum i Tvärreds församlingshem
onsdag 7 oktober kl. 10.00.

§ 18 Mötets utlysande

Mötet förklarades behörigen utlyst genom kallelse via mail till ledamöterna en vecka före mötet.
§19 Tillkommande ärenden

Dagordningen fastställdes med följande tillägg:

- Förslag om verksamhetsråd.

- Finnekumla församlingshem.

§ 20 Gudstjänstplanering

Mikael Henning gick igenom förslaget till gudstjanstplanering inför Allhelgonahelgen och Advent
2020-Trettondedag jul 2021. Inbjudan till gudstjänst inför Allhelgonahelgen går ut till
sorgehusen. Vissa dubbleringar av gudstjänsterna kan förekomma pga coronarestriktionema.
Dessa kan förändras så planeringen är preliminär. Kyrkorna är traditionsenligt öppna, l Gällstad
medverkar kören med sång i församlingshemmet.

Följande kompletteringar / ändringar / önskemål framfördes angående gudstjänstplaneringen
Advent- Trettondedagen:

l Advent Finnekumla gudstjänsten flyttas från 16.00 till 17. 00
3 Advent Gällstad gudstjänst kl. 11. Finnekumla är en kombinerad Lucia- och
familjegudstjänst.
27 deckl. 11 Sönd ejulTvärred Mässa
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l jan kl. 11 Nyårsdagen Gällstad Mässa

Trettondedagjul Musikgudstjänster. Samplanering behövs.

Mellan jul och Trettonhelgen firas endast en gudstjänst per helgdag i Åsundens församling. Det
förutsätter att gudstjänstfi rårna åker till varandras kyrkor. Församlingsrådet ställer sig bakom
detta.

§ 21 Församlingsprästen har ordet

Mikael Henning framförde följande förslag till aktiviteter:

- Samverkan under Advents- och jultiden med föreningar i de olika samhällena: i Gällstad är
Kyrkan i år med och arrangerar Tomtepromenaden, Mikael kontaktar arrangörerna i Marbäck,
Ingela och Erén kontaktar hembygdsföreningen i Tvärred om ev, samverkan.

- Kyrkrally: man åker i egna bilar mellan kyrkorna där det finns en information och kanske en
uppgift att lösa.

- Pilgrimsvandring: Tankar finns att förlänga pilgrimsleden S:t Olofsleden från Skottek och

söderut, kanske till S Sam och vidare mot Opensten och S Åsarp. När det finns tillräckligt många
intresserade kan detta projekt sätta fart.

- Insamlingsgala

- Skylt vid lokalen Källan i Vegby behövs. Mikael Henning kontaktar Boje Elebo.

- Informationsskyltar på kyrkogårdarna och inventariepärm med fotografier inne i kyrkan
(exempel Finnekumla) efterlyses. Ordförande i respektive Lokala Råd ansvarar.

- Instagramkonto har öppnats förÄsundens församling svenskakyrkanasunden.

- l oktober startar den nya konfirmandgruppen (5 deltagare).

§ 22 Utvärdering av verksamhet i församlingens kyrkor och församlingshem under
sommaren 2020

Öppna kyrkor Positivt, många besökanden, uppskattat med inspelad psalmsång (Monica
Johansson) i Finnekumla kyrka.

Offentliga gudstjänster med restriktioner för 70+ Få deltagare, en del som är 70+ har kommit.

Inspelade gudstjänster på kyrkans hemsida Positivt, statistik finns men i dagsläget har vi inte
uppgift om antalet tittare.

Vandringsgudstjänster Positiva upplevelser från de få deltagarna, ett initiativ värt att arbeta
vidare med, gärna under lite mindre ambitiösa former, t ex färre stationer, viktigt
att klargöra på varje station att texten ingår i en vandringsgudstjänst anordnad av
Sv. Kyrkan, markägare ska underrättas. Vandringsgudstjänst och vanlig gudstjänst
inne i kyrkan ska inte vara på samma dag och ort.

Pilgrimsvandring Ger mersmak var synpunkter från dem som deltog

Musik i sommarkväll Endast l;vå tillfällen i Tvärred, 30-35 besökare

Sångstunder/andakt på Ekero varannan tisdag Uppskattat
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"Trekvart med Bibeln - Sommar" utomhus i Marbäck, Finnekumla, Grönahög, goda och
positiva samtal, 3-5 deltagare

Hjälp med leverans av mat till dem som varit isolerade Positiva reaktioner
Hembesök

§23 Lokala råd -verksamhetsråd

För att öka engagemanget mellan anställda och ideella medarbetare framförde Birgit Andersson
förls laget°tt Lokala Rådens och Föt-samlingsrådets samlingar behöver förändras. Mlikaeli Henning
sågen fara i att sammanträdena skulle bli för många för de anställda. En gemensam samling'
under året med lokala råden och de anställda framfördes som alternativ.
§24 Medel till församlingsrådets disposition

Församlingsrådet har delegation från Kyrkorådet att besluta om en viss andel fondmedel
(15. 000 kr) som inte behöver budgeteras. Församlingsrådet har även en summa(15. 000kr. ) för
egen disposition. Ordförande undersöker hur stor andel av beloppen som kvarstår för året.
§25 Vaktmästeri sommartid

Under sommaren har synpunkter framförts från församlingsbor om vikariers brist på kunskap
om skötseln av kyrkor, kyrkogårdar och församlingshem. Rutiner för överlämnande och
informationsöverföring från ordinarie vaktmästare och/eller arbetsledare till sommarvikarie är
ett stort behov. En checklista över lokala rutiner kan också underlätta för vikarier,
§26 Prioritering, reparation av textilier

Linda Egnell Textilkonservenng har skickat prisuppgifter på renovering av textilier. KAE är
beviljat 75% av kostnaderna. Församlingsrådet beslutar

Att resterande medel i Finnekumla tas urStombergs fond; i Grönahög ur Grönahögs kyrkas
gåvofond; i Tvärred ur Syskonen Gustavssons fond.

§27 KyrkbladetÅsunden

Församlingsrådet framförde önskemålet att Kyrkbladet Åsunden återkommer och delas ut fr. o
m Första söndagen i Advent. (Information har efter Församlingsrådet kommit från
pastomtsexpeditionen att ingen information i pappersform delas ut tills vidare pga att
förutsättningarna för gudstjänster kan ändras med kort varsel pga coronarestriktionema.)
§28 Café 70+

Diakon Frida^ha^startat Café 70+ på fredagar för äldre församlingsbor (max 6 personer).
Samlingen går på tur mellan de olika församlingshemmen. Starten i Finnekumla var positiv.
§29 Uppdrag Ideell

Ordförande Ingela Sörensen uppmärksammade Skara stifts inbjudan till samling för ideella
medarbetare den 20 november.

§30 Finnekumla församlingshem

Birgit Andersson redogjorde för de tre olika förslagen om församlingshemmets framtid som
framförts av fastighetschefen Boje Elebo och som diskuterats i Lokala Rådet i Finnekumla':1
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- rivning, liten byggnad för vaktmästeri och sommaraktiviteter uppförs ;
- försäljning med möjlighet för Kyrkan att hyra lokalerna:

- Kyrkan rustar upp huset, hyr ut lägenheten samt satsar på verksamhet.
Lokala Rådet har uttalat sig för alternativ 3.

§31 VärdeskåpiTvärred

ioka[3 Rådet iTvärred önsk.ar köpa in ett V3rdeskåp. KAE söks före 31 oktober. Resterande
medel förslås tas ur Tvärreds gåvofond.

§ 32 Församlingskollekter

onrdfö^ndld.dade ut skara, stifts sammanstä""'"g över kollektändamål för det sista kvartalet

.

202°: LO^Raden UPPmärksammar v"ka kollekter som gäller för dem. Besl~u7t assl lutg<iltig tcpå
nästa sammanträde i Församlingsrådet.

§ 33 Nästa möte i Församlingsrådet

Nästa möte i Församlingsrådet beslutades till måndag 30 november kl. 18. 00 i Finnekumla
igshem.

§ 34 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan
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Birgit.'Anders'son

Sekreterare

Justerat i Tvärred den 7 oktober 2020
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Erén Svensson

Justerande

^vSy2Xa^r t, i S^/r,
Ingela bronsen'" " * '"-\^i-/^(
Ordförande


