
Lokala Rådet i IVJarbäck ons 16 september 2020

Närvarande: Björn Cederkuäi, Annjka Persson och Ann-Mari Banfather

Eftersom Mikael Henning tyvärr biivit sjuk, hade Björn Cederkuil fått i uppdrag att framföra

hans ärenden till lokala rådet och vi samtalade om dessa enligt nedan.

l. Utvärdering av sommaren och kyrkans aktiviteter i Corona-tid.

Vi tycker att det är bra med de inspelade gudstjänsterna och hoppas på en

fortsättning.
Vandringsgudstjånsterna är en bra idé, men vi har ingen ordentlig uppfattning om

hur stor uppslutning det varit.

Alla initiativ för att förbättra situationen under pandemin har varit välkomna och bra
ansåg vi.

2. Gudstjänster l höst och vinter.

Det är positivt att det blivit något fler gudstjänster i Marbäck senaste tiden. Vi tycker
det vore bra om detta kunde fortsätta.

3. Gudstjänstutveckting
Det har varit mycket musik i kyrkan, vilket vi tror är viktigt, men nu menar vi att det
är tveksamt om vi kan hoppas på detsamma i fortsättningen när en
kyrkomusikertjänst dras in.

4. Tomtepromenader etc.

Tomtepromenad brukar äga rum i Marbäck. Pernilla Wetterstrand kanske har någon

bra idé om hur barnverksamheten skulle kunna engageras på något sätt,
5. Gemensamma aktiviteter i Åsunden.

Kyrk-raity verkar vara en rolig aktivitet som lätt borde kunna corona-anpassas. Det
behövs antagligen ordentlig samordning, men vi är positiva tit! idén.
Pilgrimsvandring behöver diskuteras mer.

En insamlingsgala var tänkt som ett tillfälle att träffas och ha roligt tiilsammans

samtidigt som man jobbar för ett gemensamt välgörande ändamål. Kanske går det
ändå att på något sätt genomföra en digital version om man får tiliräckligt många
lokala förmågor att vilja bidra med sina favoriter. Om det faller vä! ut kanske man kan
göra om det live när pandemin är över.

6. Hur använda de 15 000 kr + 15 000 kr som finns ti!! FR:s förfogande?

Vi tycker att det är onödigt med nya stolar i kyrkorna, men vi har inget annat förslag

just nu.
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Ann-Mari Banfather, sekreterareBjörn Cederkutl, ordförande

Annika Persson, justerare


