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Ledamöter
Anders Persson
Mikael Ekman

Inger Henricsson
Owe Hjalmarsson
Anna Theander

Närvarande Ersättare
xx Helena Persson

Helge Hesslefors
xx Majvi Häggevall Gillberg

Utses att justera: Inger Henriksson och Martin, Ländgren , ^ , Paragrafer 1-11
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Justerande: .... .̂ ,t,^-^i. . ̂ T^V?~

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Ulricehamns församlingsråd
Sammanträdesdatum: 2019-10-09
Datum för anslags uppsättande: S- ...O (£"'(" (( " 0'?
Datum för anslags nedtagande: ^-^^ ~- {[ ̂ - 3-^

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift,:

Kyrkoarkivet, V. Kyrkogatan 3B Ulricehamn
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§ l Mötets öppnande
Martin öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Vi inleder med fika och Martin
ber for kvällens möte.

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

Val av mötesordförande

Anders är inte närvarande och vi väljer Martin till ordförande för mötet.

Till att justera protokollet
Till att justera dagens protokoll valdes Anna och Martin.

Föregående protokoll
Föregående protokoll är från 2019-09-1 l och finns på hemsidan under förtroendevalda
och protokoll. (https://www.svenskakyrkan.se/ulricehamn/forsamlingsradet-
ulricehamn) Protokollet lägges till handlingarna.

Placering av ny anslagstavla. Församlingen har en ny anslagstavla som ska sättas
upp i kyrkparken
Om den nuvarande anslagstavlan ska bytas anser vi att den har varit placerad på
ett bra ställe i kyrkparken. Om vi kan få en anslagstavla till och den andra
fortfarande fyller sin funktion, kan den då placeras mellan kyrkan och
Församlingsgården. Vi undrar om det finns det någon tanke på att införskaffa
digitala skyltar i nuläget? Vi förutsätter att en skylt som väljs är av sådan
beskaffenhet att den tål viss åverkan.

§6

§ 7

Ekumeniska helgen 19 - 20 oktober

Martin delger oss i stora drag om programmet under den ekumeniska helgen.
Temat för helgen är försoning. På söndagen är det en ekumenisk Gudstjänst i
Pingstkyrkan. Församlingskollekten går till de omkostnader som uppstår runt
denna helg.

Beslut om församlingskollekt under ekumeniska helgen 20 oktober
Vi beslutar om att församlingskollekten 20/10 går till omkostnader för det
ekumeniska arbetet. Det tidigare beslutet för 20/10 om kollekt till Centrum för
kristen apologetik framflyttas till 8 december. Vid detta datum ströks då kollekten
till diakonin i församlingen. Vi valde detta förfaringssätt då diakonin ofta lyfts
fram för kollektändamål.

§ 8 Anställning av diakon till öppen församlingsgård
Det har varit en intervju med en person och Kyrkorådet har beslutat att anställa
denna.

§ 9 Mottagningsdatum av diakoner 2020
Det är förslaget att det blir mottagning 12 januari under Högmässan.

§ 10 Eventuella ärenden från kyrkorådet
Martin har inte fått till sig några ärenden från Kyrkorådet, inte heller någon
annan delger något från dem.

JA/fc Vt
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§ 11 Nästa möte 6 november

Nästa möte är 6 november i Birgittarummet.

§ 12 Övriga frågor
Anna aktualiserar och lyfter frågan om inköp av stöddynor till gudstjänstfirare med
ryggproblem. Helena påpekar att akustiken kan påverkas av dynorna. Hon föreslår att
frågan går tillbaka till kyrkomusikema för utvärdering. Martin talar med Rut och inväntar
vad kyrkomusikema har att säga i frågan. Inköp av dynorna diskuteras vidare och Anna
ser om hon finner någon lämplig modell.

En församlingsmedlem som har ett barn med diabetes typ l, har kontaktat expeditionen
Hon är engagerad i bamdiabetesfonden. Hon föreslår att en församlingskollekt går till
bamdiabetesfonden. Eftersom det finns många fonder, i synnerhet riktade mot
medicinska ändamål, tar vi ett principbeslut om att inte låta fÖrsamlingskollekter gå till
dessa ändamål. Anledningen till beslutet är att vi har ett antal ändamål som ingen annan
tar ansvar för. Exempelvis VOI och centrum för apologetik.

I sammanhanget diskuterar vi hur olika existentiella frågor som påverkar
församlingsmedlemmars vardag kan lyftas fram. Vi anser att de här frågorna är angelägna
och bra att kyrkan uppmärksammar dem. Anna påpekar att det är hennes erfarenhet att
det finns ett intresse att läsa om de här frågorna. Vi menar att det är angeläget att
kommunicera om livsberättelser så det blir trovärdigt. Frågan tas vidare till den
kommunikationsgrupp som utsetts med en representant från varje församlingsråd.

Martin föreslår att vi har någon form av samtal om tron. Helena föreslår begreppet
"tankekom". Förslaget är att samtalet sker inledningsvis på våra möten, i cirka 10
minuter. Alla i gruppen instämmer om att det är en god idé.

§ 13 Mötet avslutas
Martin avslutar mötet och Helena leder en bön.

JIM ,-,


