
Protokoll Lokalarådet i Grönahög

Närvarande: Ingvar Klassan
Anette Andersson
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Lennart Ragnarsson
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Anette Andersson Herrgården

§ 1. Mötet öppnas

§ 2. Justerare.

§ 3. Kollekter

§ 4. Julblommor

§ S. Kyrkvärdar

§ 6. Ledarmot
Församlingsrådet.

Ordf. hälsade alla välkomna och bad för mötet.

Till att justera dagens protokoll valdes Ingvar Klassan

Anette samman ställde en lista med kort beskrivning
om vad våra församlings kollekter går till.
Som skall ligga i Kyrkan så att man kan meddela
besökarna vad pengarna går till.

Scouterna lussar på byn 6 dec och delar utjulblommor.
Lena Benjaminsson delar också ut några.
Följande perssoner i Grönahög får en blomma.
Sven & Sigrid Johanssson Guntorp, Gösta Ullberg Nyarp,
Tage Johansson Odla, Toivo Leppänen Nyarpsvägen,
Majvor Millqvist Högaberg, Sven Persson Äspered,
Maj-Britt Nilsson Östentorp, Eino Telkkalä Lövstigen,
Lars Wadell Högaberg, Kerstin Johansson Guntorp,
Aili Öländer Trastvägen, Signhild Sjöö Pilvagen,
Sonja Eskilsson Pilvägen, Siv & Helge Ragnarsson Bohestra
Marjetta Andersson Köttkulla, Göta Axell Äspered,
Etsa Gustavsson Truvhult, Per-ola Andersson Grönahög,
Anne-Maj Abrahamsson Guntorp, Sture Johansson Guntorp,
Ingrid Axell Nyarp, Holger Ek Hyltered,
Maria Bengtsson Högaberg, Åke Wallgren Odla,
Björn Pettersson Nybygget, Ture Andersson Solberga
Gunnar Sandström Guntorp
Totalt 27 blommor.

Kyrvärdar 2018 -2021 är följande personer.
Ingvar Klassan Nyarp, Lennart Ragnarsson Bohestra,
Anders Uhlin Nyhagen, Sara Carling Trastvagen,
Lis-Cathrin Karlsson Nyslätt, Henrik Hjort ölsremma,
Lennart Bohlin Äspered
Jörgen Buske Nilsson på Veckomässorna

Ledamot till församlingsrådet i Galtstad föreslår vi
Ingvar Klassan och ersättare Sara Carling.

§ 7. Mötets slut. Då det inte var något mer att avhandla avslutades mötet.
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Agrenska:

Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats
för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och
professionella. De erbjuder bl. a korttid och långläger, familjevistelse och utbildningar.

Stadsmissionen i Göteborg.

Hit går din gåva

Din gåva finansierar våra sociala verksamheter som stöder utsatta människor; barn, unga,
familjer och människor som lever i hemlöshet.

Drottning Silvias Mödrahem Rio de Janeiro, Abrigo Rainha Silvia

Abrigos arbete vänder sig till övergivna gravida kvinnor från Rio de Janeiros gator och
kåkstäder. Här finner de och deras barn bostad och uppehälle i en trygg och utvecklande
miljö. Läkare, psykolog och socionom ger dem hjälp att återfinna sin plats i samhället.
Pedagog och lärare slussar dem in i undervisning och utbildning. Abrigos verksamhet bygger
på övertygelsen att självförtroende, självförsörjning och självständighet endast kan byggas
upp när utstötta kvinnor inte längre ses som föremål för välgörenhet utan som medarbetare
till förändring.

Bukobahjälpen

Bukobahjälpen, eller Tumaini children center (TCC) som stiftelsen heter i Tanzania, har som
målsättning att uppsöka och rehabilitera gatubarn. Man verkar för att barnen skall kunna
återvända hem eller, om föräldrarna är döda, hitta nya hem till dem.

Tumaini är swahili och betyder hopp. Verksamheten vill visa barnen och ungdomarna på
hoppet i Kristus och visa dem att de är viktiga, värdefulla, att också de har en framtid och ett

hopp. TCC vill med detta pilotprojekt skapa en modell för hur samhället och kyrkan själva
skall ta hand om barn som är föräldralösa eller har det mycket svårt på andra sätt.

Meta

Missionsarbete som stöder församlingsarbete i Mongoliet. Arbetar med översättning av
litteratur och missionsresortill Mongoliet.

Hela människan i väst.

Hela Människan är kyrkornas gemensamma sociala arbete! Vi tror på alla människors lika
värde och rätten till ett värdigt liv.

Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation

och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.
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