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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Plats och tid: Församlingsgården, Birgittarummet

Onsdagen den 6 november, 2019, kl. 17. 30- 18.45
Beslutande: Markerade med x, tjänstgörande ersättare med xx,endast närvarande

med xxx.

Närvarande Ledamöter
x Anders Persson
x Mikael Ekman

x IngerHenricssonl7.30-18.00
x Owe Hjalmarsson

Anna Theander

Närvarande Ersättare
xx Helena Persson

Helge Hesslefors
xx Majvi Häggevall Gillberg

Hanna Hof

Utses att iustera: Helena Persson och Anders-Persson Paragrafefcl-,13
/VT?EW<£T^.. ^^M ^

' 'c^VYi.^^^''' '^^S^^^
Underskrifter Sekreterare;

Ordförande:

Justerande: ^.. A. G<{jC^?:^-. l^:T75S^r^?h1-:^

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Ulricehamns församlingsråd
Sammanträdesdatum: 2019-11-06
Datum för anslags uppsättande: 3£>(e^. -12. "OS
Datum för anslags nedtagande: cXO^t ~ (sL~'.^3

Förvaringsplats för protokollet

Undersjmft:

Kyrkoarkivet, V. Kyrkogatan 3B Ulricehamn

Utdragsbestyrkande
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§ l

§ 2

§ 3

§ 4

§5

§ 6

Mötets öppnande
Anders öppnar mötet och Majvi bjuder på fika. Vi godkänner dagordningen.

Val av justerare
Helena och Anders väljs att justera protokollet.

Tankekornet - ansvarig Helena
Helena berättar om söndagsskolan, flera deltagare har velat dansa. Helena menar
att vi kan lätt glömma det kroppsliga uttrycket i kyrkan. Det blir ett sätt att få
fler delaktiga.

Föregående protokoll
Ar från 2019-10-06 och finns inte ännu på hemsidan, men det är påskrivet av
justerare och sekreterare. Vi diskuterar begreppet kommenterad Gudstjänst.
Exempelvis berätta varför vi står upp ibland under mässan. Vi ska fundera vad
som kan berika Gudstjänstlivet. Under denna frågar lyfter vi även frågorna om
dynorna till kyrkbänkarna. Vi bordlägger frågan tills vidare.
Vi saknar återkoppling angående anslagstavlan.

Borttagning av kyrkbänkar
Diskussion om att eventuellt ta bort några kyrkbänkar längst bak i kyrkan. Rent
praktiskt anser vi att det är ett bra beslut att ta bort 2 bänkar.

KoUektvädjan från ACT
ACT önskar en kollekt i samband med katastrofen i Syrien. Vi ser att vi redan
har 2 tillfällen när det gäller ACT under hösten. Vi lägger inte in någon extra
kollekt.

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

Kollektvädjan från CREDO
Vi har redan lagt in kollekt till CREDO under hösten, vi säger därför nej till
ytterligare kollekt.

KoUektvädjan från Abrigo Rainha Silvia
Ar ett hem för mammor och deras barn. Vi lägger in den i vår lista och tar
ställning till detta vid nästa möte. Helena undersöker vidare deras verksamhet.

Trasig regel på kyrkans nuxerbord Information från Ulrik Wigell
Ulrik påpekar att ett reglage på mixerbordet gått sönder. Går inte att lagas på
plats. Kostnad på ca 5000 kronor. Ett nytt kostar ca 6-8000. Vi bifaller förslaget
att byta ut mixerbordet och köpa ett nytt. Frågan går vidare till Kyrkorådet.

Eventuella ärenden från kyrkorådet.
Inga ärenden från kyrkorådet att föredraga.

.tb /^P r



ULRICEHAMNS FÖRSAMLINGSRÅD
2018-2021

2019-11-06 Sid. 3(3)

§ 11 Övriga frågor
Vi följer upp de äskningar som tidigare gjorts inför nästa möte. Majvi meddelar
att hon kommer att avgå i Församlingsrådet efter nyår. Helena lyfter frågan om
personer som rör sig i lokalerna och kyrkan. Vi föreslår att någon i
Gudstjänstgruppen rör sig och har lite koll vad som händer i vapenhuset och Maria
Magdalenarummet under Gudstjänsten.

§ 12 Nästa möte
Nästa möte är 4 december. Tankekomet tar Majvi nästa gång. Anders ordnar fikat.

§ 13 Mötet avslutas
Anders ber en bön och vi läser välsignelsen tillsammans.
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