
Protokoll från sammanträdet med Lokala rådet i Gällstad
och Södra Sam.
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Gällstads församlingshem
Tisdag 2020-09-08

Inge Klasson, Lisbeth Gustafsson, Håkan Dahl, Christina
Johansson, Gun Karlsson, Christina Johansson (Ga),
Tommy Fjällström och Mikael Henning (Präst)

Mötets öppnande.
Ordförande Inge Klassan hälsade alla välkomna. Efter att ha
läst ett stycke ur psalmboken förklarades mötet öppnat.

Justeringsman till dagens protokoll.
Lisbeth Gustafsson valdes att justera detta i
församlingshemmet fredagen 11 September

Mikael Henning har ordet
Mikael Henning summerade sommarens upplevelser där
Coronapandemin satte sin prägel på kyrkans verksamhet.
Genom ett samarbete med ICA så ordnades matutdelning till
äldre som tillhörde riskgruppen. När det gäller andra
aktiviteter som ex. vandringsgudstjänstema blev
deltagarantalet lågt. Lite tankar omkring det och övriga
aktiviteter under soinmaren ventilerades. När det gäller
framtiden så diskuterades det en del hur kyrkan ska
anpassa sig till den. Frekvenser i antal gudstjänster m.m.
I övrigt så finns förslag att öka besöksantalet genom nya
och spännande aktiviteter.

Ombyggnad av kyrkan.
Med ritningen som underlag så diskuterades hur
kyrkan kommer att fungera i praktiken. Påpekanden gjordes
att kökets arbetsyta är for liten. Förhoppningsvis kommer
detta att lösas innan den planerade ombyggnaden startar.

Kollekten.
Eftersom vi lever i ett mer och mer kontanlöst samhälle så
diskuterades om ex. håvgång har sin plats. Många saknar ju
kontanter I övrigt så är det upp till kyrkvärdarna att besluta
om hur kollekten ska redovisas och skickas in. Antingen
genom traditionell redovisning eller via Swish.
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Kyrkvärdar.
Arbetsschemat är klart för den närmaste tiden.

Tillkommande ärenden

Inget tillägg gjordes här.

Avslutning.
Ordförande Inge Klassen avslutade mötet genom att låta
Mikael Henning prata om sina fina tankar när det gäller
mänskliga relationer.

Vid protokollet
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Inge Klasson, Ordförande


