Protokoll Tvärreds lokala rådi Åsundensförsamling Ulricehamns pastorat.
Sammanträdesdatum 2020-09-14. Tid ochplats kl 18.30-20. 30 i Tvärreds församlingshem.
Beslutande: IngerAndersson, Gun-Britt Boger, Matts Hedberg, Henrik Hultin, Erén
Svensson, Ingela Sörensen (ordförande).

§29. Sammanträdets öppnande.
Ordföranden hälsar alla välkomna och unisont läses "Bön vid sammanträde".
§30. Val av ordförande och sekreterare

Till mötets ordförande utses Ingela Sörensen och till sekreterare Erén Svensson.

§31. Till att justera dagens protokoll utses Matts Hedberg.
§32. Mötets utlysande godkännes.
§33. Dagordningen godkännes.
§34. Föregående protokoll
Lästes igenom och lades till handlingarna.
§35. Information från kyrkorådet

Kyrkorådet den 19/8-20, informerades att gravstenar med högtkulturhistoriskt värde klass I

ochklass II ej skatas bort. Fastigheter i pastoratet som Marbäcksförsamlingshem skall till
försäljning,Firmekumla församlingshem därfinns det olikaalternativ somtex försäljning
eller ombyggnad, Gräsryds gård kommer att säljas och Gällstad Södra Sams kyrka har anbud
tagits in förombyggnad och offerterna skadiskuteras vid nästakyrkoråd. Kurt Eriksson blir
kyrkogårdschefpå 60 %. Svenska kyrkan kommer att sponsra världscupen i skidor med
50. 000 kr. Protokoll finns att läsafrån dessa möten på Svenska kyrkan i Ulricehamns
hemsida.

§36. Sammanslagningen med Redväg och SödraVings pastorat
Besked om ny kyrkoherde till det nyapastoratet januari 2021 kommer att meddelas den 16/9.

§37. Gällande COVID-19restriktioner i Svenska kyrkan hösten2020 i nuläget
* Verksamheter förpersoner 70+ ärfortfarande det mesta pausat men Diakonin finns till för
ex. hembesök.

* Alla ärvälkomna till gudstjänsterna men med restriktioner med att ej vara mer än 50

besökareochpersonal samthurnattvarden skadelasut. Kyrkvärdar startar upp igen.
* Vuxenkörema startar upp igen med särskilda rekommendationer angående körsång.
* Barn- och ungdomsverksamhet startar upp med i första hand utomhus.
* Konfirmandundervisningpågårmed restriktioner.

* Personalmöten kommer till viss del att hållas digitalt eller rum med tillräckligt avstånd.
§38. Utvärdering av sommaren i Tvärreds kyrkas verksamhet
* Inspelade gudstjänster på kyrkans hemsida: har varit uppskattat det vi vet men skulle vara

intressant att ta reda påhur mångasom hartittat pådessainspelade gudstjänster.
* Vandringsgudstjänster: Det har varit fina vandringar, enligt deltagarlista har det varit ganska

få.

* Musik i sommarkväll: Detvåtillfällen vi haft harvarit uppskattat ävenatt det funnits
möjlighettill förfriskningaroch samtal efteråt.

* Offentliga gudstjänster fast med restriktioner för 70+: har fungerat bra.
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l ppnakyrkor: varitmycket uppskattat ochmångalångvägagästerharvaritinnei kyrkan.

D?tabörfortsättaävennästasommarochingasvårigheterattorganiseralokalt.
*En frågasomharställts ärvarfördetharvarit såolika restriktioner i olikapastorat somtex
attRedväg och SödraVing somkommer att ingåi vårtpastorat harhaftgudstjänster under

hela våren och sommaren.

* Städningavkyrkanochförsamlingshemmet harfungeratdåligtundersommaren samt

altarblommor harinte inköpts av vaktmästare utan kyrkvärdar har stått föratt blommor har
funnits.

§39. Predikoturer, kollekt och kyrkvärdar

Kyrkvärdslistamedbeslutomförsamlingskollekt harupprättats.

§40.Skrivelser ochprotokollsutdrag Ingaskrivelser ellerprotokollsutdrag gicksigenom.
§41. Övrigafrågor

* Prioritering avinventarier införreparation ochkostnad fördetta:FörTvärreds kyrkaären
kostnad uppskattad på 153. 000kr och enförfråganom 25% (38. 250 kr) skulle tasfrån
Tvärreds kyrkas gåvofonder men lokala rådet önskar inte detta dåkostnaderna förmattorna.

lekplatsenochnyamöblerinklusivestolarochtextiliertill församlingshemmethartagitfrån
dessagåvofonderochvi serattdetäravstortvärdeförhelapastoratetatttextiliernai kyrkan

hållsi gott skick förframtiden.

* Lekplats vidförsamlingshemmet: Ettstaketärbeställtocharbetemedattiordningsställa
gunga, sandlådaochklätterhus med rutschbana ärpågång.
* Åsundenbladet:kommer ev. attkomma ut till l :aAdvent.
* Hembygdsföreningens kyrkogårdsgrupp kommer att fortsätta sitt arbetamed att sköta

gravarna somtidigare ochErénSvensson ärkontaktperson mellan gmppen ochkyrkan.
* Tallrikarmedmotiv avTvärredskyrkaharskänktsavenprivatperson.
* Sommamngningen i Tvärreds kyrka kommer att fortsättamed starkt önskemålfrån
församlingsmedlemmarna och lokala rådet.

* Lokalarådetönskarinförskaffaett säkerhetsskåp med3 glasadesidor. Dettaförattpåett
säkert sättur stöldsynpunkt föratt kunna visa kyrkans fina och värdefulla inventarier föralla

besökaresamtvidöppenkyrkaundersommaren. Lokalarådetbeslutarattföreslåenansökan
om KAE till en summa av 100. 000 kr för detta ändamål.

* Önskanomgudstjänsterunderadventochjul: l :aadventenekumenisktgudstjänstoch
julotta.

* Ett instagramkonto finnsnu som "svenskakyrkanasunden".
§42. Nästamöten

Nästamöteplanerastill måndagenden23novemberkl. 18.30i Församlingshemmet.
§43. Avslutning

Ordföranden tackade deltagarna för insatsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
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Erén Svensson

Ingela* Sörensen

Matts Hedberg

