
Protokoll Tvärreds lokala råd i Åsundens församling Ulricehamns pastorat.
Sammanträdesdatum 2020-05-19. Tid och plats kl 18.30-20.30 i Tvärreds församlingshem.
Beslutande: Inger Andersson, Gun-Britt Boger, Matts Hedberg, Henrik Hultin, Erén
Svensson, Ingela Sörensen (ordförande).

§15. Sammanträdets öppnande.
Ordföranden hälsar alla välkomna och unisont läses "Bön vid sammanträde".

§16. Val av ordförande och sekreterare
Till mötets ordförande utses Ingela Sörensen och till sekreterare Erén Svensson.

§17. Till att justera dagens protokoll utses Gun-Britt Boger.
§18. Mötets utlysande godkännes.
§19. Dagordningen godkännes.
§20. Föregående protokoll
Lästes igenom och lades till handlingarna.
§21. Information från kyrkorådet och kyrkofullmäktige
Kyrkorådet den 15/4-20, behandlade årsredovisningen gällande 2019. Kyrkofullmäktige ägde
rum den 6/5-20 via länk och där fastställdes årsredovisningen med årets budget. Gravtaxoma
blir oförändrade för 2021. Protokoll finna att läsa från dessa möten på Svenska kyrkan i
Ulricehamns hemsida.

§22. Sammanslagningen med Redväg och Södra Ving$ pastorat
Inga möten har ägt mm pga coronakrisen, men annons är ute angående ny kyrkoherde till
januari 2021 i vårt pastorat.
§23. Svenska kyrkan i Åsundens församling i coronatider
* Det öppnas upp för gudstjänster igen från den 1/6 men då utan kyrkvärdar.
* Från den 22/6 t.o.m. 16/8 kommer vi att ha öppen kyrka i Tvärred mellan kl. 10-18 varje
dag.
* Vandringsgudstjänster kommer att vara i Tvärred den 28/6 och 6/9 mellan kl. 10-18. En
kortare vandring på 1-2 kom och en längre vandring på 5-6 km.
* Det kommer också att vara en del friluftsgudstjänster under sommaren med start den 24/5 i
Tvärreds kyrkomin.
* "Musik i sommarkväll" kommer att genomföras den 24/6 och 12/8 i Tvärreds kyrka.
§24. Predikoturer, kollekt och kyrkvärdar
Diskuterade problemet då all kollekt kan ske via swisch och att det då inte går att redovisa i
kollektboken.

§25. Skrivelser och protokollsutdrag Inga skrivelser eller protokollsutdrag gicks igenom.
§26. Övriga frågor
* Gräsklippning vid kyrkominen kommer att ske den 18/6 inför friluftsgudstjänsten den 23/6
* Hembygdsföreningens kyrkogårdsgmpp kommer att fortsätta sitt arbeta med att sköta
gravarna som tidigare.
* Hissar flaggan vid kyrkan den 31/5 (Ingela), 6/6 och 20/6 (Erén)

* Arbetet med att verkställa beviljade äskanden fortlöper. Lekplatsen utanför /^
församlingshemmet behöver ta reda ut vartjordvärmen går. LV
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Till samtalsmottagningen/ vilrummet/ plats för sorgesamtal i församlingshemmet kommer
möbler att handlas in. Frågetecken angående om psalmbokshylloma och fönstersmygarna
kommer att göras under 2020. IS tar kontakt med Boije Erlebo om nytt äskande från våra
gåvofonder blir nödvändigt.
Vi ska utreda om man kan ansöka om KAE-bidrag för ett värdeskåp i Tvärreds kyrka.
§27. Nästa möten
Nästa möte planeras till måndagen den 14 september kl 18. 30 i Församlingshemmet.
§28. Avslutning
Ordföranden tackade deltagarna för insatsen och förklarade mötet avslutat.
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Ingela Sörensen ( Gun-BrittBoger


