Protokoll Tvärreds lokala råd i Åsundens församling Ulricehamns pastorat.
Sammanträdesdatum2019-11-19.Tid ochplats kl 18.30-20.00 i Tvärredsförsamlingshem.
Beslutande: Gun-Britt Boger, Matts Hedberg, Henrik Hultin, Erén Svensson, Ingela Sörensen
(ordförande).

§52. Sammanträdets öppnande.
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Unisont läses "Bön vid
sammanträde".

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

§54. Till att justera dagensprotokoll utses Henrik Hultin
§55. Mötets utlysande godkännes.
§56. Dagordningengodkännesjämte tillkommande övrigafi-ågor.
§57. Föregående protokoll

Gicks igenom och ladestill handlingarna.
§58. Information från kyrkorådet
Ingela rapporterade från kyrkorådet den 13/10-2019, Budgeten föredrogs, kyrkoavgiften kommer att
vara 1,24 kr. En ny ordning har beslutats då det gäller gåvomedel. Arbete med att placera likvida
medel i pastoratet pågår. Det är sökt pengar Iran KAE till textilkonservermg. Tidsplan/Arbetsplan för
interimsarbete presenterades.

§59. Information från kyrkofullmäktige
Ingela rapporterade från kyrkofullmäktige den 6/11-2019. Budget för 2020 antogs.
§60. Information från forsamlingsrådet
Nästaförsamlingsråd är den 25/11-2019 och dåska pastoratets struktur diskuteras.
§61. Planering av advent och jul i Tvärreds kyrka

Det nyakyrkbladet förÅsundensförsamling harutkommit.
Julkrubbangörsiordning den 2 decemberinfören visning den 3/12 och20/12.
KyrkvärdVänjaJohanssonkommer att avtäckasden l advent.
Adventskaffe efter den ekumeniskagudstjänstenden l advent anordnastillsammans med
Equmeniakyrkani Tvärred.
Musikskolans adventskonsert 7/11. Eleverna koinmer att öva den 26/11 och Lokala rådet

ordnar med lätt mellanmål inför kvällens övning i kyrkan.
Ulncehamns Lucia kommer den 7/12 kl 16. 00. Lokala rådet ordnar fika till de medverkande
samt till kören Basalt.

Den 11 decemberfirar Svenskakyrkan i Tvärredoch RödaKorset i TvärredFinnekumla
Lucia i samarbetet Väntjänst. Ensamstående bjuds in till församlingshemmet och Sjung och
Skapaverksamheten lussaroch fikartillsammans med de inbjudna. Frånkyrkan kommer
LenaBenjaminsson, FridaGustafssonoch i månav tid Mikael Henning.

Konsert med Kajsa-Stina Åkerströmden 14/12 kl 18. 00. Fikaordnas till Finnekumla
Tvärredsköreninför konserten.

Parkeringsvakter ordnas den 27/11, 7/12 och 14/12.
I samband med julottan bjuds det påglögg och pepparkakor.
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§62. Ljudanläggningen i Tvärreds kyrka

En ny Ijudanläggningen kommer nu att installeras och kostnaden kommer att tas från
gåvomedel, 350. 500 enligt kyrkorådsbeslutet.
§63. Predikoturer, kollekt och kyrkvärdar
Ingela gör en kyrkvärdslista förperioden december 2019 till februari 2020.
Församlingskollekt: 1/1-2020gårtilljulkampanjen övrigaförsamlingskollektergårtill
ändamåletDiakonini Åsunden.
§64. Skrivelser och protokollsutdrag
Fanns inga

§65. Övrigafrågor
. Till ny ledamot i Lokala rådet föreslås IngerAndersson Björkhaga Tvärred.
. VaktmästarenHenrik Hultin ordnarmed enjulgran utanförkyrkan.
. GunBritt Boger, Ingela och Bengt Sörensen sätter uppjulkrubban i kyrkan
§66. Nästa möte

Nästamöte planeras till måndagen den 20januari 2020 kl 18. 30 i Församlingshemmet.
§67. Avslutning

Ordförandentackadedeltagarnaförinsatsenoch förklarademötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:
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Henrik Hultin

