
Åsundens församling
Lokala rådet i

Finnekumla - Vegby

Plats:

Närvarande beslutande:

sid. 5

PROTOKOLL 2019-05-14

Finnekumla Församlingshem

Birgit Andersson
Maritha Wegstrand
Claes Holmen
Gun-Britt Andersson

Marianne Holmen

Birgitta Kumpumäki

Frånvarande:

Övriga:

§20 Mötets öppnande

Leif Reinholdsson
Siv Karlsson

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

§21 ProtokoIIjustering Till justerande jämte mötets ordförande valdes
Marianne Holmen

Tid för justering fredag 24 maj kl. 10. 30
hos Maritha Wegstrand

§22 Godkännande
av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes.

§23 Protokoll från
föregående möte

Protokoll från föregående möte 29/1 -2019
gicks igenom och lades till handlingarna.

§24 Rapport från
FR - KR - KF

Birgit lämnade information om samgåendet med
Södra Ving och Redväg. Detta sker l januari 2022.
Jan-Olof Broberg och Mikael Henning komer tillbaka på
komministertjänster i Ulrice hamns pastorat

§25 Ulf Jonsson En lite mer familjär avtackning av Ulf Jonsson äger rum i
Åsundens församling söndagen den 26 maj kl. 18. 30
i Gällstad församlingshem från personal, förtroendevalda och
kyrkvärdar

Samma dag är det sammanlyst avskedsgudstjänst med
Rebecca Hultqvist- Jansdotter i Gällstad kl. 11.00
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§26 Arbetsgruppen for
framtidsfrågor

Förslag på att det ska vara mer familj egudstjänster, då
dessa gör att de yngre kommer till kyrkan.
Förslagsvis l gång i månaden
Kör- och musikmedverkan gör att flera kommer till
gudstjänst

§27 Äskande av medel
inför 2020

§28 Inventarieböckerna

Finnekumla LR önskar

30. 000 kr till Sommarkyrkan 2019
100. 000 kr från våra fonder

För övriga äskanden hänvisas till kyrkvaktsmästare
Marina Andersson

Bigit informerade om att det pågår arbete med att
digitalisera inventarieböckema i pastoratet. När arbetet är
klart får vi tillbaka vår inventariebok

Utdr
FR

§29 Ang. gudstjänster Vi önskar att vi kan få information så tidigt som möjligt då
en gudstjänst ändras / sammanlyses, så att vi kan meddela
kyrkvärdar och kyrkobesökare då dessa förlitar sig på
Åsundenbladet.

Utdr
Jenny

§30 Kommunikations-
strategi

Vi har fått ett första utkast på den nya kommunikations-
planen i Ulricehamns pastorat.

§31STT Den 16 maj kommer STT för att göra en intervju och
skriva om Sommarkyrkan i samband med Kyrkrundan
Birgit och Gun-Britt ställer upp

§32 Ribbing bok

§33 Vegbybladet

Leif fortsätter sin bevakning av detta

Deadline är 3 juni för utskick v 25

Vi skickar in om programmet för Sommarkyrkan

§34 Bussturer till
Finnekumla kyrka

När det kommer turister och tittar på kyrkan så vill de ibland
ge en gåva. Det går bra att swisha och skriva Sommarkyrka
(' meddelanderutan.



§35 Övriga frågor Mattan i kyrkan har lite fläckar men LR anser att så länge
den inte är trasig så duger den.
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§36 Sommarkyrkan 2019 Vi har utgått från att vi fått våra äskade medel.
Har ej fått något besked. Programmet är klart.

Kyrkan är öppen dagligen 15 juli - -faug mellan 1500. -19. 00
samt övriga datum med musikkvällar från 15.00

Utställning om Birgit Sparre

Tisdag 6 augusti 19. 00
Urban och Marie Gärdborn, Anders Sjökvist

Piano, sång och cello

Torsdag 8 augusti 19.00
Thore Olofsson, Lars-Ove Petersson och

Thomas Arvidsson

Blandad populärmusik

Onsdag 14 augusti 19.00
Husbandet - Blandad populärmusik
Patrik Eriksson, Chrille Magnusson,

Calle Standoft och Anders Ek

Tisdag 20 augusti 19.00
Pilgrims

Country inspirerad sång och musik
Morgan Andersson, Bernt Stenlund, Kjell Ivarsson,

Lennart Johansson och Ulla Lidberg

§37 Nästa möte LR beslutade att nästa möte ska äga rum tisdagen
10 september ihop med avslutningen for Sommarkyrkan
kl. 17.00

KAFFE: Sommarkyrkokommittén

Därefter förklarade ordföranden mötet avslutat.

Vi skickar en kopia av protokollet till ordföranden i
FörsamJingsrådet
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Vegby 2019-05-24

Maritha Wegstrand sekr.
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Marianne Holmen
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Kungörelse om protokollets justering i laga ordning anslagen i Åsundens forsamlii
2019

Intygar // U


