Protokoll Tvärreds lokala råd i Åsundens församling UIricehamns pastorat.
Sammanträdesdatum 2020-01-20. Tid och plats kl 18. 30-20. 30 i Tvärreds församlingshem.
Beslutande: IngerAndersson, Gun-Britt Boger, Matts Hedberg, Erén Svensson, Ingela
Sörensen (ordförande).

Inbjudna:Mikael Henningoch FridaGustafsson(§7)
§1. Sammanträdets öppnande.

Ordförandenhälsaralla välkomnaoch speciellt till vårnya ledamot IngerAnderssonsamt till
vårnya diakonFridaGustavssonoch förklararsammanträdetöppnat.Unisont läses"Bönvid
sammanträde".

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

§3. Till att justera dagensprotokoll utses IngerAndersson
§4. Mötets utlysande godkännes.
§5. Dagordningen godkännes.

§6. Föregåendeprotokoll
Gicks igenom och ladestill handlingarna.
§7. Planeringav verksamheten våren2020 i Tvärreds kyrka
FridaGustafssonoch Mikael Henningberättadeom vad som ärpågångi församlingenunder
våren 2020.

Ett samarbete finns mellan diakonernaFridaGustafssonoch ElisabethHenning därde
kommer att hafikapåEkero varje lördagochvi i Tvärredärvälkomnaatt varamed
och svara för fikat en gång per termin.

Träffpunkt Åsunden äger rum en gång per månad i Gällstad, 20/2 inleds
fastekampanjenmed GabrielNilsson, därefter 19/3 och 16/4.

Fridakommer att deltaga i gudstjänsterna var 3:e vecka i Åsundensförsamling och
kommer till Tvärredskyrka den 9/2 kl.17.
Veckomässaoch "trekvart med bibeln"i Tvärreds församlingshemmed Mikael
Henning den 12/2 kl.18.
Familjegudstjänstenden 23/2 i sambandmed fasteinsamlingenkommer
bamverksamheten att deltaga.

Världsböndagenden 7/3 kommer att hållasi Tvärreds församlingshemi samarbete
med Finnekumla och Equmenia kyrkan.

Frukostmötemed MariaBrandin(medaljöri rodd) i Gällstadförsamlingshemden
16/5.
En vårresa kommer att anordnas den 26/5 till Varberg.

Språkcaféi Vegbykommer troligen att starta upp igen.
Fridaärocksåtillgängligförhembesökoch själavård.
Frida kommer att skriva ett inlägg i nästa nummer av Tvärreds Nyheter.
Ev. kommer en musikstund att anordnas i Finnekumla kyrka i samband med Earth
hour.

Ett kyrkvärdsmötekommer hållasi februari-mars, kallelse kommer.
Vi ska försöka att ha kyrkkaffe vid gudstjänsterna utom dågudstjänsterna hålls kl. 17.
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Föregående söndagens kollekt kommer att läsas upp vid pålysningama under nästa
gudstjänsttillfälle.

En altarduk och en skyddsduk till det nya portabla altaret i Tvärreds församlingshem
kommer att köpas in vilket godkändes av Mikael Henning.
En studiecirkel "Vägenvalde dig" efter Dag HammarskjöldsbokVägmärkenstartar i
Hössna församlingshem och vi kommer att undersöka om denna studiecirkel även kan

genomföras i Åsundens församling.
§8. Uppföljningav äskandentill 2019 De godkändaäskandenhargenomförts.
§9. Äskademedel till 2020 Det äräskatmedel för att målaom psalmbokshylloma i
kyrkbänkarna,fönstersmygarnai kyrkan skamålasom ochhyllor ska sättasupp.
Kaffekoppar,en 3-sits och en 2-sits soffasamt 2 fåtöljerskaköpasin till församlingshemmet.
§10. Predikoturer, kollekt och kyrkvärdar

Ingelagören kyrkvärdslistaförperiodenmars till maj.
Församlingskollekter: 10/4, långfredagentill RödaKorset, 12/4 och 24/5 gällerändamålet
Diakonin i Åsunden.

§11. Skrivelser och protokollsutdrag Ingaskrivelser eller protokollsutdrag gicks igenom.
§12. Övrigafrågor
. Alpha kurs våren 2020 Det finns platser kvar och uppmanarom vi vet
någon som vill deltaga
§13. Nästa möte

Nästamöteplanerastill måndagenden 18 maj kl 18.30 i Församlingshemmet.
§14. Avslutning
Ordföranden tackade deltagarna för insatsen och förklarade mötet avslutat.
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