Protokoll Tvärreds lokala råd i Åsundensförsamling Ulricehamns pastorat.
Sammanträdesdatum2019-08-26.Tid och plats kl 18.30-20. 15 i Tvärreds församlingshem.
Beslutande: Gun-Britt Boger, Matts Hedberg, Erén Svensson, Ingela Sörensen (ordförande).

Inbjuden: JennyNyberg (§36)
§36. Mötetinleds med besökav kommunikatörJennyNyberg. Hon informeradevad hennes
arbetsuppgifterärinom Svenskakyrkan i Ulricehamns pastorat. Språketska förändrassåatt
det blir enklare att förståförovanakyrkobesökare.Förtroendetför Svenskakyrkan ligger på
18:e plats, vi behöver bli mer synliga och få människor att stanna kvar och att få information
om vart medlemspengama går.
§37. Sammanträdets öppnande.
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Unisont läses "Bön vid
sammanträde".

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

§39. Till att justera dagensprotokoll utses Gun-Britt Boger
§40. Mötets utlysande godkännes.

§41. Dagordningen godkännesjämte tillkommande övriga frågor.
§42. Föregående protokoll

Gicks igenom och lades till handlingarna.
§43. Information från kyrkorådet
Ingela rapporterade från kyrkorådet den 12/6-2019, "Asfalterarna" har fått i uppdrag att asfaltera
parkeringen utanför kyrkan vilket kommer att ske nu till hösten. Värmepump och rör byts ut i
församlingshemmet i Tvärred och det är Berglunds rör som installerar värmepumpen och Timmele rör
byter ut rören. Renoveringen av fÖrsamlingsgårdeni Ulricehamn kommer att bli dyrare än beräknat då
man bl. a. missat vissa kostnader.

§44. Information från kyrkofullmäktige
Ingela rapporterade från kyrkofullmäktige den 15/5-2019. Gällstad och Södra Sams kyrka har
fått godkännande hos länsstyrelsen för ombyggnad av kyrkan till att även omfatta
församlingshem i kyrkan. Carolina Davidsson kommer att vara ordförande i interimsstyrelsen
införsammanslagningenav Ulricehamns-, Redvägs-och SödraVingspastorat.
§45. Information från församlingsrådet
Ingela rapporterade från församlingsrådet den 3/6-2019, där Christer Andersson berättade om
"act".
§46. Kompletterande äskanden2019
Till församlingshemmet i Tvärred önskas en ny soffgmpp med bord samt två fåtöljer och ett
bord till ett mm som hållerpåatt iordningsställasföratt användastill samtal, bönerumoch
amningsrum (dåbehov finnes i och med att det finns stor bamverksamhet i
församlingshemmet)

§47. Predikoturer, kollekt och kyrkvärdar
Ingela gör en kyrkvärdslista förperioden september till november.

Församlingskollekt: 27/10 gäller ändamålet Diakonin i Åsunden.
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§48. Skrivelser och protokollsutdrag
Fanns inga

§49. Övrigafrågor
. Utvärderingenav sommarens aktiviteter: det harvarit tre tillfällen med Musik i
sommarkväll och det har varit olikamycket besökare,en orsaktill fåbesökarekan
.
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vara ett större behöv av mer annonsering.
Den 23/9 ska församlingsrådet anordnas i Tvärreds församlingshem och därefter
information av Boje Erlebo angående de olika byggnadernas bevarande, där alla

Lokala råd i Åsundens församling är inbjudna.
Ingelakommer att följaupp offerter/inköpav Ijudanläggningentill Tvärredskyrka.
Den 18/9 kommer en familjekväll att anordnasi Tvärreds församlingshem.
Fyndmarknadanordnasden28/9 i Tvärreds församlingshemochdet kommer att
behövaslite hjälp av Lokalarådetunder dagen.
Besök frånVoi, Kenya den 28/8-17/9
Det harkommit ett förslagatt anläggaen lekplats vid Tvän-edsförsamlingshemoch
Lokalarådet stället sig positiv till att bidramed fondpengar.
Fredagenden 1/11 dageninnanAllhelgonahelgenkommer Tvärredskyrka att ha
öppet hus mellan kl. 13-18 och bjuda påkaffe och bullar.
Aktiviteter underhösteni Tvärredskyrka: 21/11 kl.19.00 kommer en teatergmpp att
uppföra "I Glömskans Land" med efterföljande diskussion och fika vilket anordnas
tillsammans med Röda Korset.

§50. Nästa möte

Nästamöteplanerastill måndagenden 11 november kl 18.30 i Församlingshemmet.
§51. Avslutning

Ordförandentackadedeltagarnaförinsatsenoch förklarademötet avslutat.
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