
Timmele Församlingsråd.
SAMMANTRÄDESPRÖTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2ö20ö9ö7Plats: Timmele röi-safnliiigsliem

Beslutande:

Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande ersättare med xx,närvarande ersättare med xxx.

Ledamöter

X Doris Johansson
X Sara Johansson
X Lars Neuman V.ordf.
X PerJonstoij
XRolfDavidsson
X Kent-Åke Claesson
XGunnarÅkeson

Ersättare

XXX Margareta Brostorp-Klippare ersättare
XXX Sven-Olof Sandberg
XXXMaria Åkeson

Sekreterare: Maria Åkeson.

Utses att justera. Sven-Olof Sandberg.

Justeringens plats och tid: enligt överenskommelse
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Anslag/Bevis
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag:
Organ: Timmele Församlingsråd
Sammanträdesdatum:202ö0907

Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande:
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§ SOFörsamlingsrådsmötet öppnas.

V.ordf. Lars Neuman öppnade mötet. En kort andakt leddes av Per Jonstoij.

§ 31 Upprop.

Sekr. Maria Åkeson höll upprop.

§ 32 Val av justerare.
Sven-Olof Sandberg valdes till att justera protokollet.

§ 33 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes efter genomgång.

§ 34 Protokoll från föregående möten.

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 35 Information:

A. PerJonstoij informerade rådet om förändring av tjänster i pastoratet.
Anna Lundgren är tjänstledig och Amanda Klassan går in på tjänsten

som fritidsledare i Timmele församling.
Försäljning av församlingshemmet i Marbäck är aktuellt.
Nytt system för kantorernas arbete är under införande detta kan påverka
Gudstjänsttiderna.
B. Angående interimsarbetet har möten och intervjuer hållits.

C. Kent-Åke Claesson gav mötet information från senaste kyrkorådsmötet.

§ 36 Höstens verksamhet.

Höstens verksamhet rullar på med hjälp och råd från krisgruppen.
Kyrkokören skall eventuellt träffas i små grupper och sjunga.
Konst och kör har startat. 0-100 träffas utomhus.
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Kyrkvärdar och gudstjänstvärdar kommer att finnas med i fortsättningen/Per
gör en lista.

§ 37 Våra gudstjänsttider.

Församlingsrådets förslag och önskemål om gudstjänsttider från den 29
november 2020 till den 6 januari 2021.

29 nov. 10. 00

6dec. 16. 00
13 dec. 15. 00 Luciagudstjänst.
20dec. 11. 00
24dec. 10. 00 Vid krubban.
25 dec. 7. 00 Jutotta.

26 dec. Sammanlyst.
27 dec. " //
31 dec. 15. 00 Nyårsbön.

1 jan. Sammanlyst.
5 jan.
6 jan. 16. 00

Ändringar : 8 nov. Cafegudstjänst 16. 00 Församlingshemmet.
15 nov. 11. 00.

Församlingsrådet poängterar vikten av att rätt tider för gudstjänsterna finns
i UT på torsdagarna, ändringar sker och det stämmer inte alltid med vårt
gröna infoblad.

§ 38 Blommor och ljusstakar på altaret.

Stearin rinner ner på duken. Förslag: ställ stakarna på en glas eller
plexiglasskiva.

En liten ljusstake är trasig: Rådet ger syföreningen i uppdrag att köpa en i
samma modell , om detta är möjligt.
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§ 39 Ny sittgrupp i entrén.

Fåtöljerna bör vara anpassade för äldre människor/höga och med armstöd.
Inger Mellåker och Emma Boehm inhandlar.

Mattan: Margareta Brostorp-Klippare tar upp kostnadsförslag på tvätt och
lagning.

§ 40 Användning av pengar som ställts till församlingens
förfogande för 2020.

Vad gör vi med de 15. 000 kr som finns till vårt förfogande?
Inget beslutet på detta möte, med många tankar och förslag kom upp.

§ 41 Gåva till Carl-Erik Abrahamssons minne ( lämnad till ACT/
Svenska kyrkan)

Lars Neuman har lagt ut 1000 kr i samband med C-E Abrahamssons
begravning som en gåva från Timmele församlingsråd till minne av Carl-
Erik.

Pengarna är skänkta till ACT Svenska kyrkan.

§ 42 Framlagt äskande om utökad belysning vid den nedre
parkeringen.

Äskandet har gått in i budgetprocessen. Belysning vid Timmeie kyrkas nedre
parkering.

§ 43 Övriga frågor.

Allhelgonahelgen öppettider och arrangemang runt detta: En
arbetsgrupp tillsätts bestående av Per/ Kent-Åke och Sven-Olof.

Doris, Sara , Margareta och Maria dekorerar kyrkan.
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Sara Johansson informerade om det digitala SKUT årsmötet som hölls den
5 sept. Närvarande var Doris /Sara och Maria hemma hos Sara.

§ 44 Nästa möte.

Nästa möte hålls måndagen den 23 november kl. 14. 00 Timmele
församlingshem.

§ 45 Avslutning.

V.ordf. Lars Neuman tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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