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Plats ochtid Tomasgården 2021-12-02 kl 17.30-
 

Närvarande ledamöter Berit Svanborg, Ann-Britt Borrman, Victor Månsson,

Ulla Wallén, Bo Fernström, Göran Broås, Annika Andgrim.
 

Närvarande ersättare
  Övriga närvarande   Mia Ehrengren
 

Inledning

Upprop

Justering

Föregående protokoll

Gudstjänstplan m m.

Mia Ehrengren

Församlingskollekter

1 januari — 31 mars 2022
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Ordförande Berit leder dagens sammanträde, vilket också är det

sista för denna mandatperiod, med att reflektera om
bekymmerhetslöspärlan i pilgrimskransen.

$45
Närvarande: Berit Svanborg, Ann-Britt Borrman,

Victor Månsson, Ulla Wallén, Bo Fernström, Göran Broås,

Annika Andgrim, Mia Ehrengtren.

846
Ann-Britt Borrman váljs till justare av protokollet.

$47
Protokollet från föregående församlingsrådsmöte 2021-09-08

läggs till handlingarna.

848

Sóndagsmássorna kommeratt från 2022 vara varje söndag i

Tomaskyrkan. Badelunda Kyrka kommer att få ett större fokus

på musik då det kommerfler besökare till dessa gudstjänster.

Mia informerar även att Västerås pastorat kommer att införa

Covid-pass på konserter samt sätta ett maxantal på besökare till

gudstjänster på 100 personer.

Fötsamlingsrådet bjuds också in att anordna en egen mässa

under nästa termin. Datum för när den mässan kommer att vara

bestäms avdet nya församlingsrådet.

849

2/1 Act Svenska kyrkan, 16/1 Svenska kyrkan i utlandet (SKUT),

13/2 Västerås Stadsmission, 20/2 Act Svenska kyrkan,

13/3 Svenska kyrkan i utlandet (SKUT).



 

Korkåpa och madonna-
skulptur - uppföljning från
John Rothlind.

Utvärdering mandat-
perioden 2018-2021

Nomineringsmötet 20/10

Nya ledamöter i
församlingsrådet.

Beslut om första
sammanträdesdag 2022
för nya församlingsrådet.
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850

Sedan föregående möte så har en stulen ljusplåt lämnats tillbaka

till badelunda församling vilket församlingsrådet tycker är väldigt

glädjande. Korkåpan som var på utställning ska även ha plockats

ner för att kunna förvaras på ett mer långsiktigt hållbart sätt.

§51

Församlingsrådet är nöjda med den gångna mandatperioden som

hat vatit trots det svåra läget. Nuvarande församlingsråd skickar

med en påminnelsetill nästa församlingsråd att hantera frågan

om de Ikoner som lämnades som gåva till Tomaskyrkan och som

skulle sättas upp.

En påminnelse även som graven som ville ha nya blommor varje

sóndag vats fond fórsamlingsrádet var tvungenatt avveckla.

En påminnelse om att alltid äska pengar till projekt i väldigt god

tid eftersom forsamlingsradetinte får frågan av församlingens

ledning om detär några tilltänkta projekt på gång innan budgeten

fastställs.

$52
Nomineringsmótettill nytt församlingsråd hade varit trevligt men

det kom tyvärr inte så mycket folk till mötet. Det nya

församlingsrådet blir troligtvis 8 ordinarie plus 4 ersättare. Några

nya medlemmar blev nominerade samt en del medlemmar blev

åter nominerade.

$53
Det nya församlingsrådet kommeratt bestå av,

Ordförande: Berit Svanborg.

Ordinarie: Berit Svanborg, Ann-Britt Borrman, Göran Broås,

Birgitta Gunnarsdotter Eriksson, Bo Fernström, Brita Söderwall,

Ulla Wallén, Stig Andersson, Göran Karlsson.

Etsättare: Lars Ericsson, Anna Landgren, Carl-Arne Lundqvist.

854
Nästa församlingsrådsmöte kommeratt vara onsdag

26/1-2022 kl 17,30. Från 17,00 kommer det att vara drop-in fika.
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855
Rapportfran forsamling och Tisdagen den 18 januari samttisdagen den 15 februari kommer |

stift - Annika

Volontárskap - FR tre

förslag

Saknas

Övriga frågor.

Avslutning

HS   Sekr |Jus

pastoratet att hálla en gemensam utbildning för församlingsråden

så att de ska kunna kännasig trygga i sin uppgift.

Församlingsrådet pratar också om det 50-ars firande som

personalen i församlingen anordnade. Församlingsrådet tyckte

att det blev en väldigt trivsam förmiddag.

856
Punkten bordlággs i brist på tid.

857

$58
Ulla informerar att pastoratet inte längre tänker annonsera i

hembygdsgårdens tidning på grund av att de anser att det är för

dyrt. Mia informerar att om församlingsrådet ändå vill att

tidningen ska användas för att informera om kyrkans verksamhet

så far församlingsrådet använda sitt arvode till det samt goraall

information själv. Församlingsrådet väljer att inte lägga pengar

som är avsedda för församlingsrådettill att göra reklam för

Svenska kyrkans egen verksamhet.

Ulla berättar även om ett eventuellt arv till församlingen eller

hembygdsgården på en tavla föreställande en man som vat

väldigt viktig för bygden ochbyggandet av kyrkskolan. Ulla

forskar vidare i detta och återkommer med lämplig plats för

detta.

$59

Mandatpetiodens sista móte avslutas och församlingsrådet delar

en festlig jultallrik tillsammans.


