
Protokoll från sammanträdet med Lokala rådet i Gällstad
och Södra Sam.
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Gällsads församlingshem
Tisdag 2018-10-09

Inge Klassan, Tommy Fjällström, Anna-Karin Sjölin,
Håkan Dahl samt Rebecca Jansdotter-Hultqvist (präst)

Mötets öppnande.
Ordförande Inge Klasson hälsade alla välkomna. Ett
speciellt välkomnande riktades till Rebecca Jansdotter-
Hultqvist. Mötet förklarades därefter öppnat av ordföranden.

Justeringsman till dagens protokoll.
Anna-Karin valdes att justera detta i
församlingshemmet söndagen 21: e Oktober

Rapport från församlingsrådet/kyrkorådet.
Ordförande informerade om senaste möten med
församlingsrådet och kyrkorådet. Ett remissvar har lämnats
av församlingsrådet till kyrkorådet angående bildandet av ett
pastorat bestående av Ulricehamn, Södra Ving och Redväg.

Gällstads & Södra Sämskyrka/FörsamIingshemmet.
Ordförande och Rebecca Jansdotter-Hultqvist informerade
om läget angående eventuell ombyggnad av Gällstads och S.
Sams kyrka. Bl. a. så har representanter från Länsstyrelsen
och Västarvet varit på besök i kyrkan och tittat på skisser
angående ombyggnaden. De var positivt inställda till dessa
skisser. Ansökan om att söka tillstånd för ombyggnaden
kommer att behandlas på nästa kyrkoråd.

Framtidsfrågor.
Rebecca som är ny präst i församlingen presenterade sig och
berättade lite om sin vision hur kyrkan kan utvecklas i
framtiden genom olika aktiviteter. Vi hälsar Rebecca
välkommen in i församlingen.

Inköp av anslagstavla till kyrkan.
Detta godkändes.
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Enkel kyrkfika i samband med gudstjänsten.
När gudstjänsten är förlagd till förmiddagen serveras denna
efter gudstjänsten. Vid gudstjänst under eftermiddagen sker
serveringen före.
Vaktmästare Eva Gårdmarker har köpt in kaffebryggare med
tillbehör för detta ändamål.

Pålarming av kyrkan.
Automatisk. Intern information om tider för pålarmningen.

Fika vid forsamlingsafton.
Detta gäller kören vid församlingsaftonen 28 :e Oktober.

Tillkomande ärenden.

Ingegerd Leander lämnar sitt uppdrag i Lokala Rådet.
Hans Nystedt håller sitt sista föredrag rörande Filipinema
27:e November 19. 00 i församlingshemmet.
Fortsatt sökande efter ny kyrkvärd.
Inge sköter annonsering inför Öppen Kyrka 2:a November.
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