
Åsundens församling
Lokala rådet i

Finnekumla - Vegby

Plats:

Närvarande beslutande:

sid. l

Frånvarande:

Övriga:

§1 Mötets öppnande

§2 Protokolljustering

§3 Godkännande
av dagordning

§4 Frida Gustavsson
Diakon

§5 Mikael Henning

§6 Protokoll från
föregående möte

§7 Rapport från
FR - KR - KF

§8 Världsböndagen

PROTOKOLL 2020-02-03

Finnekumla Församlingshem

Birgit Andersson
Maritha Wegstrand
Claes Holmen

Gun-Britt Andersson
Marianne Holmen
Leif Reinholdsson

Birgitta Kumpumäki

Mikael Henning och diakon Frida Gustavsson

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 7 februari kl. 10. 00
hos Maritha Wegstrand

Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg
om div. kyrkogårdsfrågor

Frida berättade om sina planer som diakon i Åsundens
församling. Bl. a. efterlystes frivilliga som kan ställa upp vid
kaffeservering på lördagar på Ekero.
Träffpunkt Åsunden ska på försök alternera runt bland
alla de gamla föramlingarna och inte bara vara i Gällstad

Mikael vill starta ett försök med "Tre kvart med bibeln"
i församlingshemmet som sedan avslutas med en
veckomässa i Kyrkan. Start onsdagen den 15 april kl. 19. 00
i Finnekumla

Protokoll från föregående möte 2019-11-18
gicks igenom och lades till handlingarna.

Birgit lämnade information om samgåendet med
Södra Ving och Redväg. Interimstyrelsen arbetar vidare

Den 7 mars firas Världsböndagen i Församlingshemmet
Tvärred kl. 9. 00

§9 Församlingskollekter Vid gudstjänster under 2020 går kollekten till

Diakonin i Åsundens församling
förutom under juli och augusti då går den till

Sommarkyrkan i Finnekumla
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sid. 2
§10 Sommarkyrkan 2020 Sommarkyrka planeras öppen dagligen till v. 29-31

samt musikkvällar på torsdagar under v. 31-34
Kommittén omvaldes som vanligt
Maritha sammankallar till möte 20 februari kl. 18, 00
Utställningen om Birgit Sparre kommer att finnas på plats
i kyrkan under v29-31 .
Före och efter Sommarkyrkan finns den på Åsundsholm
Eftersom vi inte hört något om avslag på vårt äskande om
30.000 kr till Sommarkyrkan så förutsätter vi att det blivit
godkänt.

§11 Lokalfrågor

§12 Drop-in-dag

§13 Vegbybladet

§14 Övriga frågor

§15 Nästa möte

Vegby 2020-02-07

Maritha Wegstrand sekr.

Församlinshemmets vara eller icke vara är på tapeten
i pastoratets översyn på fastigheter

Leif sammankallar en grupp och tar fram en plan
för kyrkan och församlingshemmet.

Det är dags igen för drop-in i Finnekumla
den 14 februari mellan kl. 14. 00 - 18. 00

Gun-Britt, Maritha och Birgitta ställer upp som
serveringspersonal

Deadline är 23 mars för utskick v 14

Vi skickar in om påskens gudstjänster

Kyrkogårdsfrågorna bordlades till nästa möte

LR beslutade att nästa möte ska äga rum måndagen
20aprilkl. l7. 00

KAFFE: CLAES

Därefter förklarade ordföranden mötet avslutat.

Vi skickar en kopia av protokollet till ordföranden i
Församlingsrådet
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Birgit Andersson
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Marianne Holmen
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Kungörelse om protokollets justering i laga ordning anslagen i Åsundens församling
2020

Intygar


