
Hössna Församlingsråd

2018-2021

Sammanträdesprotokoll sidl(5)

2019-05-27

Plats och tid: Hössna prästgård 18.30-20. 45

Beslutande: Markerade med x, tjänstgörande ersättare med xx, endast
närvarande med xxx

Ledamöter:

x Bohman, Roland

Gunterberg Doris

Hellqvist, Maja

x Jansson, Jan Oscar

x A Larsson Gunilla

x Jonstoij Per

x Inbjuden: Karlsson, Gunnel

x Lundgren, Anna

Ersättare:

l. Holm Larsson, Malin

2. Nilsson, Charlotta

3. Thelander Elin

Utsedd att justera: Jan-Oscar Jansson

Ordförande: Gunilla A Larsson

Sekreterare detta möte: Gunilla A Larsson

Underskrifter: Sekreterare.. /. y^t

Ordförande.. ̂ W2^^Y.. . ^^if? ^.

Justerare. l/ a^- ^-
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§1

Öppnande och upprop

Mötet öppnades med upprop och ordförande lämnade ordet till Per som läste en
bön för vårt möte.

§2

Dagordningen sodkändes

§3
Val av justerare

Jan-Oscar Jansson valdes tilljusterare.

§4

Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

r
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§5

l"."a,Lund8CTterä"arc"" sittjot>b . Hössna Prästgärd och att hon ser ett bra
^a8flr försattarbeteipras;8å^
S^^J:Eto=^r:::SS^i^a
^lv ^p2fd.lTmtolt orhärIi8tra^^

tM rsaml'"8sradetanser. I1ennesarbeteärviktiStviike'ttoL stete7pTett
ytterst bra sätt precis som alla andra som arbetar'; de':sa6bamgcru^e, SKOIer pa ett

§6
Sommarens musik

Det är inbokat 2 sommarmusiks kvällar i vår församling.
§7

Gudstjänster ti 11 hösten

^ffila mi"lg. to8udstjänster k'16 under hösten men ö"^ar skicka frågan till

r^tZtk ar'm^. byta efternyär-såa«^ ha7e"ft'^dd^erage^1
så vår församling kan ha förmiddags tider. " ~" " "^ -llluu£tä^i"cr eii rag

uvndThTteernmed 2st mässor' ' st 8udstjänst och ' st hel8smålsbon . månade"

Julnatts gudstjänst i Strängsereds kyrka detta år.

§8

Kyrkosårdsbelvsnin^

^ä.

l^..
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oAc'hbntLfrä^'tbJ.rakMS upp I5% då detta har dr°Jt sedan anbud- ^ i"
någon liten förändring.

^^k^yb Smn^måsteprior'tetas iHossna och Gu"-eds

^ATW ar!ådetta äräort innan mörka tiden 2019. Då~'vih"ar'påpZt catTdet
^ras under läng tid-^t attdethandla7on, Tttn;öZ'vTdrepna^^t"2e it

§9

Belysnine i Hössna prästgård

Gruppen som vi utsett jobbar med belysning, tapeter och gardiner.

§10

Äskande

ovcihtaDaalS, r,d;  n^som.äraorda- Forsa'"""8"ädet stöder Anna
i Daniels äskande om lekplats och trädäck.

§11

Övrigt

Gunnel har gjort program inför hösten i prästgården.

Själaringning togs upp om vi ska ha detta i vår församling. Vi funderar
frågan. pä

Öppen sommarkyrka sker veckorna 30-31 i Strängsereds kyrka och fördelas
några som öppnar och låser.

på

^
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^J^la^u^ti'lky:togelsom. finns . Gräs^ds Iadu8ård ̂»ks till
^°!,L^ret ^,arlo rgeIby8garebouviIkensomti"v^^^^
De som bor där samlar äldre ting. - ~ " ~"" ""' ̂*vuu" u""lla uläcl"

Kollekter:7juli Mercy ships

25 augusti MAF flying for life

8 september DHB västra

Nästa möte 26/8 i Hössna prästgård kl 18. 30.

Ordförande tackade för mötet och avslutade med kaffe med smörgås.

J-J


