
Åsundens församling
Lokala rådet i

Finnekumla - Vegby

Plats:

Närvarande beslutande:

sid. 15

Frånvarande:

Övriga:

§61 Mötets öppnande

§62 Protokolljustering

§63 Godkännande
av dagordning

§64 Protokoll från
föregående möte

PROTOKOLL 2018-11-20

Finnekumla Församlingshem

Birgit Andersson
Maritha Wegstrand
Claes Holmen

Gun-Britt Andersson

Marianne Holmen
Siv Karlsson

Leif Reinholdsson

Birgitta Kumpumäki

Vi startade sammanträdet med att ordföranden öppnade
sammanträdet och läste "bön vid sammanträde".

Till justerande jämte mötets ordförande valdes
Marianne Holmen

Tid för justering fredag 23 novenber kl. 10. 30
hos Maritha Wegstrand

Dagordningen fastställdes och godkändes

Protokoll från föregående möte 14/9-2018
gicks igenom och lades till handlingarna med följande
tillägg

Angående hjärtstartare såföreslårLR att det tas upp i
Församlingsrådet. Kanske kan göras gemensam sak i hela
pastoratet.

Angående "Ribbings bok" så har Leif undersökt hur man
bäst förvarar boken. Ett förslag är att lägga den i en box
av trä och förvara den ihopslagen. Vid visning ska den
ställas i en "vagga".

Det har kommit till vår kännedom att kyrkan ska starta ett
projekt om bevarande av gamla skrifter. "SWELIMUS"
(Swedish Liturgical Music Sources). Detta ska ledas av bl. a.
professor Mattias Lundberg och de ska scanna av dessa.
Leif fortsätter att bevaka ärendet
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§64 Protokoll från
föregående möte

Angående hjärtstartare så föreslår LR att det tas upp i
Församlingsrådet. Kanske kan göras gemensam sak i hela
pastoratet.

§67 Församlingskollekter Följande gudstjänster där det är församlingskollekt
9/12 Diakonin i Åsundens församling
24/12 Diakonin i Äsundens församling
13/1 Diakonin i Äsundens församling

§70 Advent & Julhelg 19/12 Julkonsert i Gällstad kyrka med
Finnekumla/Tvärredskören och Henningssons

Kören föreslår att det serveras glögg och pepparkaka när
besökare kommer till kyrkan

Kören har också beslutat att kollekt tas upp till
Diakonin i Åsundens församling
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Inge K.

Vegby 2018-11-23

Maritha Wegstrand sekr.
Maritha Wegstrand sekr.

Birgit Andersson ordf.
Birgit Andet-sson ordf.

Marianne Holmen
Marianne Holmen

Rätt utdraget, betygar



§65 Rapport från
FR - KR - KF

Birgit lämnade information om uppföljning av budgeten
och samgåendet med Södra Ving och Redväg.

sid. 16

§66 Säkerhetsskåp Birgit visade bilder som hon fått från ett företag.
Vi fortsätter leta efter fler varianter till nästa möte

§67 Församlingskollekter Följande gudstjänster där det är församlingskollekt Utdr
9/12 Diakonin i Äsundens församling FR

24/12 Diakonin i Äsundens församling
13/1 Diakonin i Ås lindens församling

§68 Arbetsgruppen för Birgit sammankallar till ett möte efter helgerna
framtidsfrågor

§69 Höstens aktiviteter Vi har haft avslutning av Sommarkyrkan.
Det serverades kaffe och kaka under Alla Helgonahelgen

§70 Advent & Julhelg l:a Advent serveras glögg och pepparkaka i kyrkan

19/12 Julkonsert i Gällstad kyrka med Utdr
Finnekumla/Tvärredskören och Henningssons FR

Kören föreslår att det serveras glögg och pepparkaka när Inge K.
besökare kommer till kyrkan

Kören har också beslutat att kollekt tas upp till
Diakonin i Åsundens församling

24/12 Julbön med glögg och pepparkaka
Vid tjänligt väder så tänds det marshaller som vanligt

§71 Vegbybladet

§72 Efterträdare i LR

6/1 Musikgudstjänst med Finnekumla/Tvärredskören
Kaffe, glögg och pepparkaka serveras

Deadline är 10 december for utskick v 51

Vi skickar in omjulkonsert 19/12Julbön på julaftonen och
musikgudstjänst på trettondagen

Vi behöver en ny efterträdare till Margareta Nilsson i LR

Var och en uppmanas att ta fram förslag på en person
till nästa möte
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sid. 17

§73 Övriga frågor Angående inköp av bestick så har Frans fått klartecken
att köpa in till 80 personer.

Vi fick det nya As unden bladet för utdelning. När vi gick
igenom det så reagerade vipa det inkonsekventa sättet att
formulera sig rörande gudstjänster och övriga aktiviteter.
Bladet känns opedagogiskt och svårläst

Förslag framfördes att samordna pastoratets predikoturer
i Kyrkbacken om denna även i fortsättningen ska
distribueras till alla hushåll

Utdr
FR

§74 Nästa möte LR beslutade att nästa möte ska äga mm tisdagen
29januari2019kl. l8.30

KAFFE: MARIANNE

Därefter förklarade ordföranden mötet avslutat.

Vegby 2018-11-23

Vi skickar en kopia av protokollet till ordföranden i
Församlingsrådet

Maritha Wegstrand sekr.
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Marianne Holmen
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Birgit Andersson
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Kungörelse om protokollets justering i laga ordning anslagen i Åsundens församling
2018

Intygar


