Protokoll Tvärreds lokala råd i Åsundens församling Ulricehamns pastorat.
Sammanträdesdatum 2019-05-06. Tid och plats kl 18. 30-20. 15 i Tvärreds församlingshem.
Beslutande: Gun-Britt Boger, Matts Hedberg, Henrik H, ErénSvensson, Ingela Sörensen
(ordförande).

Inbjuden: KyrkoherdeHenrik Lööv(§27, §28)
§20. Sammanträdets öppnande.

Ordförandenhälsaralla välkomnaoch förklararsammanträdetöppnat. Unisont läses"Bönvid
sammanträde''.

§21. Val av ordförande och sekreterare
Till mötets ordförande utses Ingela Sörensen och till sekreterare Erén Svensson.

§22. Till att justera dagensprotokoll utses Matts Hedberg.
§23. Mötets utlysande godkännes.

§24. Dagordningengodkännesjämte tillkommande övrigafrågor.
§25. Föregåendeprotokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.

§26. Information från kyrkorådet, kyrkofullmäktige och forsamlingsråd
Ingelarapporterade från kyrkorådetden 20/2-2019, fönstren i församlingshemmeti Tvärred ska bytas
ut vilket nu är gjort. Den 18/8-2019ärdet en sammanlyst installationsgudstjänstförkyrkoherde
Henrik Löövi Ulricehamns kyrka. Det kommer att vara en genomgångav alla pastoratets fastigheter.
Från kyrkorådet den 10/4-2019 beslutades att köpa in nya mattor till Tvärreds kyrka. Berit Frändås

informerade om att det finns en muslimsk del av Vists kyrkogårdsom kräver speciell skötsel.
Kyrkofullmäktigeden 20/3-2019valdes BirgitAnderssontill ordförandesamt sammankallandetill

interimsdelegeraderådetdären styrelse kommer att utses. Ersättarei församlingsrådetförÅsundens
församlingutsågsefter JanHenry Svensson Erén Svensson.

FörsamlingsrådetförÅsundenhöllsden 11/2-2019och därutsågsIngeKlassanatt representera i
gruppen förombyggnadav Gällstadkyrka. Ingela Sörensenvaldes till att ingåi gmppen för

kommunikationdärJennyNybergansvararoch IngelaSörensenvaldestill att frånÅsunden
representera i Humanfonden. Frans Öbergsom nu är vaktmästare i Marbäck kommer att vara

tjänstledig.
§27. Information om sammanslagning i pastoratet
Kyrkoherde Henrik Lööv ser sammanslagningen där målet ska vara att de lokala

församlingarnainte skapåverkassåmycket utan att det skafinnas tydliga områdendär
arbeten utförs.

§28. Frågortill och information från kyrkoherde Henrik Lööv
KyrkoherdeHenrik Löövinformerade om att tvådiakonerkommer att anställasochtvånya
präster en av dem blir Jan-Olof Broberg. Det kommer också att anställas en HR ansvarig. Det

kommer att vara en hel del lekmannaleddagudstjänsteroch det ärfem stycken som hardenna
utbildning. Rebecca Jansdotter Hultqvist kommer att sluta och en sammanlyst
avskedsgudstjänst kommer att hållas den 26/5-2019 i Gällstad kyrka, hon kommer därefter att

börjaett adjunktsåri Växjöstift.
Bekräftade med kyrkoherde Henrik Löövatt vi kommer att ha ett event med en

scenkonstforeställning "I Glömskans Land" i Tvärreds kyrka ihop med Röda Korset den

21/11-2019med efterföljandediskussioni församlingshemmet.
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§29. Uppföljning av äskanden 2019

Mattorna till Tvärreds kyrka ärpå gång. Offerter tas in för en Ijudanläggning till Tvärreds

kyrka, offerten ska sedan godkännas av lokala rådet och till detta är250 000 kr beviljat. En
värmepump till församlingshemmet ärpå gång och kyrktrapporna ska börja att renoveras i
september. Ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning samt kyrkounderhållsbidrag har
gjorts för renovering av fönster samt port, arbetet planeras till 2020.
§30. Äskandenför2020
Askanden ska vara inlämnat senast den 17/6-2019.

Fönstersmygarna i kyrkan behövermålasom och önskanomnyafönsterhyllor därljus och
blommor kanplaceras.
Psalmbokshylloma i bänkarna behöver målas om.

En bedömning av psalmtavloma ska göras.

En ny parkering behöver göras vid Tvärreds kyrka därmark är skänkt från privat ägare.
§31. Predikoturer, kollekt och kyrkvärdar
Ett nytt utförande av predikoturema finns nu på förslag.
Ingela gör en kyrkvärdslista för perioden juni till augusti.
Församlingskollekter: 2/6 och 22/6 gäller ändamålet Diakonin i Åsunden.
§32. Skrivelser och protokollsutdrag
Fanns inga

§33. Övrigafrågor
.
.

Till representant i Framtid Tvärred valdes Ingela Sörensen.
Ingela Sörensen informerade från Kyrkogårdskonferensen i Skara om

hembygdsföreningens arbete med skötsel av återlämnade gravar mottogs mycket
positivt.

.

.

Aktiviteter under hösten i Tvärreds kyrka: 21/111 Glömskans Land och i december
kommer Cajsa-Stina Åkerström
Musik i sommarkväll: 26/6 Frans Öbergoch Agnes Sörensen, 10/7 Duomarinett, 14/8
Sgt PepperAfRnity.
Klippningoch trimning av kyrkoruinen den 15/6

.

Avtackning av Ulf Jonsson den 26/5 kl. 18. 30 i Gällstad församlingshem därpersonal,

.

förtroendevalda och kyrkvärdar är inbjudna.
.

Studiebesök på Kasthall den 17/5

.

Lista är upprättad på vem som hissar och halar flaggan på flaggdagama under
sommaren.

§34. Nästa möte

Nästa möte planeras till måndagen den 26 augusti kl 18. 30 i Församlingshemmet och då
kommer Jenny Nyberg att bjudas in ang. kommunikation
§35. Avslutning

Ordföranden tackade deltagarna för insatsen och förklarade mötet avslutat.
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