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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid: Församlingsgården, serveringslokalen. Onsdagen den 2 september, 18.30- 19. 55

Beslutande: Markerade med x, tjänstgörande ersättare med xx, endast
närvarande med xxx.

Närvarande Ledamöter
x Anders Persson
x Mikael Ekman

x Inger Henricsson
x Owe Hjalmarsson
x Anna Theander

Närvarande Ersättare
xx Helena Persson

Helge Hesslefors
Hanna Hof

Utses att justera: Anna Theander och Andels P,erss@n Parasfafe^t-li
Underskrifter

Andels Persson Paragrafer/'t-13

Sekreterare: ... Å^^Ml:^.,
\- ^'

Ordförande:".,

Justerande: . LA-f
^-.

A^:;:). . i. ^&-^yL -:

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Ulricehamns församlingsråd
Sammanträdesdatum: 2020-09-02
Datum för anslags uppsättande: -:^C>SjO -C^ ~" SÅ.
Datum för anslags nedtagande: ^- . ) Si -.0 -- | O - t '^-

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift:

/(

Kyrkoarkivet, V. Kyrkogatan 3B Ulricehamn

Utdragsbestyrkande
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§ l Mötets öppnande
Anders öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Vi tackar särskilt Ulrik och Martin för att de ombesörjt med fika.

§ 2 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utsågs Anna och Anders.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll är från 2020-05-27 och det finns på hemsidan under
förtroendevalda och protokoll.
(https://www. svenskakvrkan. se/ulricehamn/foi -samlingsradet-ulricehamn.)
Vi diskuterade då mycket om covid -19 och Ijudsystemet. Vilket återspeglas i
protokollet. Vi lägger det till handlingarna.

§ 4 Beslut om retroaktiv kollekt -13 juni
Vi beslutar att ge bifall till att kollekten går till diakonin i pastoratet.

§ 5 Beslut om höstens kollekter från l november och framåt

22/11 Diakonin i pastoratet
6/12 Open doors
25/12 VOI
24/12 Den gode herdens skola
27/12 Diakonin i pastoratet

§ 6 Församlingens gudstjänster pga. pandemin COVID-19 Hur funkar det med
gudstjänsterna nu? Vad görs för 70+ gruppen? Övrigt
Under gudstjänsterna föreslår att vi kommunicerar med varandra i de 2 grupperna,
man kan skicka en bild till varandra för att visa i respektive gudstjänst. I söndags
berättade Henrik i inledningen om antalet som var i församlingsgården, för oss
som var i kyrkan. Det blev uppskattat och vi vill gärna utveckla detta.
Vi ser även det genom att det är 2 gudstjänster kan vi lära av detta. I
församlingsgården blir det en mer informell stämning och deltagarna upplever
detta positivt.

Martin delger oss information utifrån Folkhälsomyndighetens och biskopens råd.
Smittspridningen minskar. Frågan om antal som får samlas är på remiss. Enda
rekommendationen är att alla kyrkvärdar är välkomna att tjänstgöra oavsett ålder.
Men givetvis får man tänka till vid varje tillfälle och hålla avstånd. Vi kommer
inte längre att avråda någon att komma, men håll avstånd. Gudstjänsterna kommer
även fortsättningsvis att spelas in och läggs ut via hemsidan.

Diakonin har satt samman en folder över aktiviteter som är aktuella och vad som
gäller runt dessa. Det påpekas att det är av vikt att fånga upp signaler från
församlingsmedlemmar som tillhör 70-plusgruppen. Foldern är inte helt klar
ännu, men beräknas komma nästa vecka. Vi påpekar att den kan finnas med i
pålysningama.
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Från l oktober kommer nya beslut om riktlinjer for att förhindra smittspridning.
Det innebär att man i församlingen inte vet hur det ser ut inför allhelgonahelgen,
advent och jultiden. Det kommer inte att bli något Betlehem i år. All barn-"och
ungdomsverksamhet är prioriterad och har nu börjat så smått, i och med att
skolorna startat.

Anna påpekar att det noterats centralt i stiftet att allhelgonahelgen drar fler
besökare, än hela advent- och jultiden. I år tror man att än fler söker sig till kyrkan
då många har upplevt en tung period. Martin efterfrågar aktuellt pm. om detta från
stiftet. Anna ordnar detta. Även på nationell nivå arbetar kyrkan med denna fråga.
Exempel på det är denna folder: Första hjälpen vid sorg, som nu finns översatt till
ett stort antal språk. Vi diskuterar även att vi kan vi vara mer synliga under
allhelgonahelgen på exempelvis kyrkogårdarna, för att möta besökare.

§ 7 Eventuell information från kyrkorådet
Anders delger oss information runt valet av ny kyrkoherde, 4 är nu intervjuade
och de är alla formellt godkända av domkapitlet. Beslut kommer runt 16
september.

§ 8 Ekumeniska helgen 17 oktober
Anders delger att den kommer att genomföras på något sätt. Det finns en
samstämmighet om att den genomförs om inte annat digitalt. Martin påpekar att
vi genomför helgen utifrån de restriktioner som finns. Lokalmässigt kan
Pingstkyrkan vara mest lämplig. Helena föreslår att man kan ha gudstjänst för 50
personer på fler ställen. En inbjuden predikant ska delta. En diskussion lyfts om
att hans deltagande kan ske fysiskt i en kyrka och digitalt för övriga. Detta får
diskuteras vidare. Kontentan av detta blir en samling i fyra kyrkor och föreläsning
via Skype. En förinspelning kan också ske. Martin ser vidare på det här förslaget.

§ 9 Lovsångsgudstjänster på onsdagar
Förslaget om lovsångsgudstjänster har kommit från familjerna Henning och
Claesson. Vi anser att det här är ett bra förslag och det även ger möjlighet att
kunna besöka kyrkan, vid olika tillfällen under veckan. De börjar den 9:e
september och fortsätter varannan onsdagskväll, klockan 20, ojämna veckor. Den
utgår ifrån en enkel förkunnelse med sång och förbön under 45 minuter.
Utvärdering kommer ske efter hösten. Sinnesromässan har inte genomförts sedan
pandemin startade.

§ 10 Uppföljning av utredning kring Ijudanläggningen
Vad blev resultatet?

Vi diskuterade förra gången om de äskningar för medel till att reparera
mixerbordet. Reparation blir nästan lika dyrt som att köpa ett nytt. Martin delger
att det kan bli dyrare med tanke på hur mycket mer som behöver kompletteras till
Ijudanläggningen. I den äskning Församlingsrådet föreslog vi att 15 000 äskades
inför 2021. Vi måste se vad det får kosta med tanke på lokalfrågan i stort och hur
många kyrkor som skall användas i framtiden. Frågan ligger hos Bojejust nu. Vi
har äskat pengar för en enklare Ijudinsats just nu. Eventuellt kan Ove fixa den
trasiga regeln i dagens mixerbord. Martin pratar med Ulrik om detta.

u^ [p



ULRICEHAMNS FÖRSAMLINGSRÅD
2018-2021

2020-09-02 Sid. 4(4)

§ 11 Övriga frågor

Inger meddelar att det är sammanträde med Humanfonden 30 september. Inger
har inte har möjlighet att delta denna gång. Eventuellt kan Mikael göra detta.
Anna frågar hur morgonmässan fungerar. Den går till så att man sitter framme i
koret. Mikael frågar om kallstängningen av Brunns kyrka som diskuterats. Martin
tror att detta skjuts upp med tanke på rådande situation. Inget informationsmöte
har heller hållits om detta för församlingsbor i Brunn, vilket är ett första steg.

§ 12 Hösten mötestider

Tiden blir: 17. 30-19. 00
7/10, denna kväll är det även lovsångs mässa. Mikael ordnar med fika.
11/11
9/12

§ 13 Mötets avslutande
Vi avslutar med att tacka varandra för kvällens möte och Helena leder en bön och
vi avrundar med att be, Vår fader.
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