Lokala Rådet i Marbäck

tis 14 januari 2020

Närvarande: Kicki Brolin, Björn Cederkull, Inger Johansson, Ann-Mari Banfather, Anna Segerpalm,
Annika Persson, Mikael Henning

1. Fika till nästa musikgudstjänsten 2/2. Kicki handlar in, även gluten- och sockerfritt och
pappmuggar så att det räcker även till musikgudstjänsten 22 mars.
Vi brygger kaffet hemma och tar med: Inger (pumptermos), A-M (2 kannor), Anna (2 kannor),
Björn (1 kanna), Kicki (1 kanna). Björn tar med vatten och vattenkokare.
Marschaller utanför kyrkan. Annika pratar med vaktmästare Frans om det.
2. Är vattnet i kyrkan tjänligt att dricka? Mikael kollar om vi kan ta ett vattenprov.
Ifall vattnet går att använda vill vi köpa in en kaffebryggare till kyrkan.
3. Alphakursen startar ons 29 jan kl 18, kommer därefter att vara på måndagar kl 18:30-21.
Mikael berättade att förberedelserna går bra, men vi har fått för få anmälningar hittills och
bad om hjälp att inbjuda folk. Även sådana som har gått tidigare kan gå igen. Björn och Anna
anmälde sig.
4. Gabriel Nilsson, nyss hemkommen från volontärtiden i Filippinerna, kommer och berättar en
kväll i vår, kanske i mars. Tisdagskväll skulle passa bäst för att inte krocka med andra
verksamheter. Eventuellt samarbete med barnverksamheten. Mikael jobbar vidare med
detta.
5. Äldre-gudstjänst (eller vad man ska kalla det), alltså en eftermiddag i församlingshemmet för
dem som har svårt att ta sig till kyrkan på egen maskin. Självklart är det även öppet för alla
som vill komma, i olika åldrar. Diakon Frida är på! Anna är representant för LR i planeringen,
sedan återkommer vi om den hjälp vi behöver. Mikael kontaktar Röda Korset för samarbete.
Det hade varit roligt och gott med hembakade kakor! Kicki, Ann-Mari, Anna och Mikael
anmälde sig att baka en sort var. Kanske kan ett par personer i RK också baka. Vi återkommer
om detta.
6. Två kyrkvärdar vid varje gudstjänst? Mikael tog upp denna fråga. Av de kyrkvärdar som fanns
med på mötet var ingen emot förslaget. Både familjegudstjänster och musikgudstjänster
kräver lite extra, då är det bra att vara två. Mikael kontaktar Ulla om detta.
7. Församlingskollekterna i Marbäck. Mikael tog upp frågan, som är ett osäkerhetsmoment
eftersom vi dels har gudstjänst så sällan (tyvärr!) och dels familjegudstjänster på torsdagar.
Det vore lättare om vi går ifrån den rullande listan och istället bestämmer kollektändamål för
de gudstjänster som ligger framför.
Torsdag 27 febr kl 17:30 står Rädda Barnen på tur för kollekt. Det passar bra!
Ingen kollekt på Skärtorsdagen.
8. Nästa möte med Lokala Rådet? Tisdag 24 mars kl 18. Detta blir vårens sista, då behöver vi
alltså tänka på hela sommaren och höstterminen. Mikael frågar diakon Frida om hon har
möjlighet att vara med. LR bestämde att inte ha fika på våra möten, så sparar vi den tiden.
9. 22 mars kl 17 är nästkommande musikgudstjänst. Ann-Mari och Kicki bakar 48 bullar var.
Omöjligt att veta hur många som kommer, men vi räknar med ca 70 pers. Vi tar med en
kanna var. Inköpen har Kicki klarat av redan i januari, så att allt finns.

Tack för gott och effektivt möte!
Vid pennan: Mikael Henning

