
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: Inger Andersson, Gun-Britt Boger, Matts Hedberg, Erén Svensson, Ingela
Sörensen (ordförande).

Inbjudna: Mikael Henning och Frida Gustafsson (§7)

§1. Sammanträdets öppnande.
Ordföranden hälsar alla välkomna och speciellt till vår nya ledamot Inger Andersson samt till
vår nya diakon Frida Gustavsson och förklarar sammanträdet öppnat. Unisont läses "Bön vid
sammanträde".

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

§3. Till att justera dagens protokoll utses Inger Andersson
§4. Mötets utlysande godkännes.
§5. Dagordningen godkännes.
§6. Föregående protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.
§7. Planering av verksamheten våren 2020 i Tvärreds kyrka
Frida Gustafsson och Mikael Henning berättade om vad som är på gång i församlingen under
våren 2020.

Ett samarbete finns mellan diakonerna Frida Gustafsson och Elisabeth Henning där de
kommer att ha fika på Ekero varje lördag och vi i Tvärred är välkomna att vara med
och svara för fikat en gång per termin.
Träffpunkt Åsunden äger rum en gång per månad i Gällstad, 20/2 inleds
fastekampanjen med Gabriel Nilsson, därefter 19/3 och 16/4.
Frida kommer att deltaga i gudstjänsterna var 3: e vecka i Åsundens församling och
kommer till Tvärreds kyrka den 9/2 kl. 17.
Veckomässa och "trekvart med bibeln" i Tvärreds församlingshem med Mikael
Henning den 12/2 kl. 18.
Familj egudstjänsten den 23/2 i samband med fasteinsamlingen kommer
bamverksamheten att deltaga.
Världsböndagen den 7/3 kommer att hållas i Tvärreds församlingshem i samarbete
med Finnekumla och Equmenia kyrkan.
Frukostmöte med Maria Brandin (medaljör i rodd) i Gällstad församlingshem den
16/5.
En vårresa kommer att anordnas den 26/5 till Varberg.

Språkcafé i Vegby kommer troligen att starta upp igen.
Frida är också tillgänglig för hembesök och 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 kyrkvärdsmöte kommer hållas i februari-mars, kallelse kommer.
Vi ska försöka att ha kyrkkaffe vid gudstjänsterna utom då gudstjänsterna 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 "Vägen valde dig" efter Dag Hammarskjölds bok Vägmärken startar i
Hössna församlingshem och vi kommer att undersöka om denna studiecirkel även kan
genomföras i Åsundens församling.

§8. Uppföljning av äskanden till 2019 De godkända äskanden har genomförts.
§9. Äskade medel till 2020 Det är äskat medel för att måla om psalmbokshylloma i
kyrkbänkarna, fönstersmygarna i kyrkan ska målas om och hyllor ska sättas upp.
Kaffekoppar, en 3-sits och en 2-sits soffa samt 2 fåtöljer ska köpas in till församlingshemmet.
§10. Predikoturer, kollekt och kyrkvärdar

Ingela gör en kyrkvärdslista för perioden mars till maj.
Församlingskollekter: 10/4, långfredagen till Röda Korset, 12/4 och 24/5 gäller ändamålet
Diakonin i Åsunden.

§11. Skrivelser och protokollsutdrag Inga skrivelser eller protokollsutdrag gicks igenom.
§12. Övriga frågor

. Alpha kurs våren 2020 Det finns platser kvar och uppmanar om vi vet
någon som vill deltaga

§13. Nästa möte
Nästa möte planeras till måndagen den 18 maj kl 18.30 i Församlingshemmet.
§14. Avslutning
Ordföranden tackade deltagarna för insatsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:
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