Svenska kyrkan 9$
VÄSTERÅS

PROTOKOLL
FÖRSAMLINGSRÅDET

Sammanträdesdatum

I KUNGSÅRA FÖRSAMLING

8281-297

2021-11-08

Plats och tid

Irsta församlingshem kl 19.00-21:00

Närvarande ledamöter

Namn

Anneli Magnusson, Tom Lönnholm, Karin Vikland, Malin
Smystad, Åke Gustavsson, Marianne Eriksson- Kronman,

Björn Roman-Odelberg och Linda Wagerman- Grönberg kaplan
Närvarande ersättare

Namn

Leif Englund
Övriga närvarande

Upprop

$ 281
Vi var 9 deltagare som äntligen fick träffas fysiskt

Mötets öppnande

$ 282
Ordföranden hälsar ledamöter välkomnatill vårt sista
församlingsrådsmöte denna mandatperiod.
Linda läser ur Torgny Wiréns bok- Djupare underytan. Tankar
kring fördomar.

Val av justerare

§ 283
Fórsamlingsrádet valde Malin Smystad
att justera mótets protokoll.

Godkännande av
dagordning

Föregående

mötesprotokoll

$ 284
Dagordningen godkändes

$ 285
Protokollet godkändes och ladestill handlingarna.

Nuläget enligt
domprosten

8 286
Viföljer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. På de stora
högtiderna där de brukar komma mycket besökare 1:a advent, jul
mm harvi fortfarande vissa begränsningar.

Precidiemötet 2/11

$287

Anneli , Karin och Tom deltog i mötet. Vi fick höra om årsplanen
och budgetplanen för 2022 och status på Hovdestalund projektet.
FIN gällerett årtill, och ska utvärderas och sedan uppdateras.
Information om lokalförsörjningsplanen.

Nomineringsmötet

8288
Vi hade 10 nominerade som kommeratt delas upp 8+2

Hösten, jul och nyår

8289
TACKtill alla som hjälpte till med att hålla våra kyrkor öppna
under Allhelgonahelgen!
Kungsåra ca 40besökare, Irsta över 100 besökare och Björksta
48 besökare. Husmor Maria hade bakat 200 kakpåsar som
deladesuttill besökare. De räckte tyvärrinte till alla ändå. Vi
känneratt det är ett stort behov av öppna kyrkor i dessatider.
Familjegudstjänsten med inbjudna dopfamiljer var tyvärr inte
så välbesökt mentrevligt ändå. Många besökare på

Gudstjänsten i Ängsö.

Jul
I år får även de äldre dela ut blommortill jul igen om devill,
Linda undersöker. Karin, Marianne, Anneli och Malin delarut
blommoräveni år.

Personal

$290

Kerstin Wallquist-Jonsson vikarierar som musiker november
ut. Ingen ny musikerharanställts än. Vaktmästare Ingrid
Eriksson arbetar också novemberut.

Gåvomedelsfondernas

avslut

Världens barn

Aktiviteter

Skrivelser

$291

Alla gåvomedelsfonderavslutas 31/12-21.
Kungsåras sista pengar har använtstill att resa gravstenar.
Ängsö inventariemedel räckerinte till det glasskåp som
önskats. Förslag är ett antingen predikstolskläde i grönt, en vit
stola, korkåpa och/eller vaser Linda och Karin fårfria händer
att bestämma.
Björksta kyrkas arbetskassa — Linda köper presentkort på
Akademibokhandeln enligt tidigare protokoll.
Lundbergs gåvomedelsfond blir kvar då den har urkund.

$292
Vi stod med Bössorvid Irstamacken under två fredag och
lördagar, Bingo på sopplunchen, bössa vid valdagen.
Vi rapporterade in 5971 kronor och då var inte Swish inräknat
(65 st till ett uppskattat värde av 4875 kronor) dvs ungefär
10846 kronor insamlat.
Tack för allt engagemang!
$293
Stickcaféet stickartill barnen i Rumänien under ledning av
Helena Grevesmuhl.
Vi har 37 konfirmander anmálda men mánga som ej dykt upp,
Josefine undersóker varfór. Vi har 15 konfirmandassistenter
som deltar. Varannan torsdag har vi andakt i Irsta kyrka, snart
blir det Mássa.
Mattcurlingen och láttgympan har dragit igáng, áven
soppluncherna som husmor Maria fixar med hjälp av Åke.
Deltagandet ökarigen. På barnträffarna är det ungefär 4
familjeri snitt.
Barnkören i Björksta har 17 deltagare. Syföreningen och
lättgympanhar ocksåstartat i Björksta,
men man avvaktar med sopplunchernatill i vår.
Uthyrningen är mycket bokad igen.

8294
Viharfått en kollektansökan från Mamma united, vi avslår
den.

Övriga frågor

8295
Inga óvriga frágor

Nästa möte

$296
Vi avvaktar med datumtills vi vet utfallet av valet.

Avslut

8297
Vi avslutade mótet och tackade alla ledamóter fór denna

mandatperiod.
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