
Protokoll fört vid sammanträde med församlingsrådet för Dingtuna-Lillhärad

församling 2021-10-25 i Klockargården.

Närvarande: Kaplan Elisabeth Karlsson, Mårten Lundgren, Johnny Börjesson, Sylvia Söderlund,

Leif Johns och Cissi Larsson.
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1 Oppnande

2 Upprop

3 Justerare

4 Kallelsen

5 Föregående protokoll

6 Kaplanen informerar

7 Bemanning 6 nov

8 Möbler Klockargården

9 Skrudskåpet

10 Musik och lyrik

11 Agendor och

gudstjänst

12 Bibelsmedjan

13 Julafton

14 Församlingsinstr.

15 Övrigt

Ordförande förklarade mötet öppnat.

Upprop av de närvarande förrättades.

Beslöts att Cissi Larsson justerar dagens protokoll.

Alla har fått kallelsen inkl dagordningeni godtid.

Inget ärende från f g protokoll fanns att behandla.

Kaplanen hade inga informationeratt delge oss för dagen.

Enligt tradition hålles kyrkan öppen fredag och lördag.

fredag 16-18 Mårten, lördag 10-12 Anette, 12-16 Sylvia

Kaffeservering i Klockargården lördag 10-16. Ansv Laila Jonsson.

Lillhärads kyrka hålles öppen den 6/11 kl 14-18. Diakon och

Johnny.

Befintliga bord och stolar har blivit ostadiga och behöver bytas ut.

Vi beslöt att undersöka möjligheten att laga. Cecilia är snickare och

kan leda arbetet.

Eftersom vi inte lyckas överlämna skåpettill beslöts att flytta det

ett stycke åt sidan för att göra plats för tavlorna med präster och

kyrkvärdar på befintliga krok samt flytta tavlan med kantorer till

annan möjlig plats.

Beslöts att framföra önskemål om körens medverkar vid musik och lyrik

särskilt vid psalm-program.

Fråga om agendor och gudstjänsternas utformning bordlades.

Elisabeth visade en bok Bibelsmedjan. Hon planerar att använda den

som studiematerial till våren.

Julaftons kväll hålls i år mässa kl 23. Körmedverkan.

Vi enades om att begränsa texterna under mässan och låta ljus

och känsla prägla kvällen.

Mårten åtog sig att lämna en utvärdering av församlingsinstruktionen.

Elisabeth informerade om att datum för kyrkans många aktiviteter

fram till jul finns i Hafsbladet nov-dec. Korr datum: konsert 5 dec



och barnens gudstjänst den 14 dec.

§ 16 Nästa möte Vi beslöt att nästa möte hålls tisd 14 dec som julavslutning.

Gärnatillsammans med församlingsråden för Rytterne och Barkarö.

Underskrifter

 


