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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid: Skypemöte

Onsdagen den 29 april, kl. 18.30- 19.45
Beslutande: Markerade med x, tjänstgörande ersättare med xx, endast

närvarande med xxx.

Närvarande Ledamöter
x Anders Persson
x Mikael Ekman

Inger Henricsson
x Owe Hjalmarsson
x Anna Theander

Närvarande Ersättare
xx Helena Persson

Helge Hesslefors
Hanna Hof

Utses att justera: Helena Persson och Ander^ Persson Paragrafer ,1-9
Underskrifter Sekreterare: ... J^:'^^(.^. ^L:]rtf^yJ.
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Ulricehamns församlingsråd
Sammanträdesdatum: 2020-04-29
Datum för anslags uppsättande:
Datum för anslags nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift:
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Kyrkoarkivet, V. Kyrkogatan 3B Ulricehamn

Utdragsbestyrkande
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§ l Mötets öppnande
Anders hälsar välkommen till kvällens skypemöte. Vi knäpper våra händer och
ber för det vi ska diskutera.

§ 2 Val av justerare
Till att justera protokollet utses Helena och Anders.

§ 3 Tankekornet
Vi avstår från kvällens tankekom.

§ 4 Föregående protokoll
Föregående protokoll är från 2020-04-01 och har inte kommit ut på hemsidan
ännu.

diskuterar åter loggbok för vad som händer i församlingen under denna period.
Vi diskuterar även den virtuella böneskålen. Ett förslag om webbformufär ges.
Blir mer anonymiserat och gör tröskeln lägre för de som vill använda sig av den.
Vi menar att det är viktigt att värna den personliga integriteten. Vi tror också att
det finns de som använder den fysiska böneskålen i kyrkan även nu under
pandemin.

§ 5 Offert angående dynor till kyrkan
Martin meddelar att offert för dynor har kommit. Från Tevo. På 495 kronor per
styck, l O stycken är planerat att beställas. Det finns 15000 kronor från'de
fonder som kan användas. Vi beslutar att säga ja till detta förslag och beslutar att
Martin tar frågan vidare.

§ 6 Förändringar i församlingen pga. pandemin COVID-19
Martin redogör for läget i församlingen med tanke på COVID -19. En förändring
har skett sedan förra mötet. Folkhälsomyndigheten har skärpt sina regler.
Konsekvensen blir att vi inte kan samlas i grupper och att de offentliga
Gudstjänsterna har ställts in. I nuläget gäller detta till sista dagen i maj.

Vår uppfattning om våra känslor i nuläget är att vi saknar Gudstjänsterna. Vi
föreslår att man annonserar att någon kan finnas i kyrkan vid något tillfälle under
dagen.
Anders påpekar att inspelningarna av Gudstjänster blivit väldigt bra. Även
filmerna om söndagsskolan är bra gjorda. Vi kan också tänka oss att ha någon
form av tacksägelsegudstjänst när denna period är över. Martin meddelar från
arbetslaget att de resonerat om framtiden. Det innebär bland annat att
Konfirmationerna är framflyttade till hösten. Möjligtvis någon grupp under
sommaren. En utomhuskyrka kunde anordnas i kyrkparken. Detta om
restriktionerna lättas.
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§ 7

I svenska kyrkans gemensamma idébas har flera idéer framkommit. Som att ordna
ett antal mässor på 30 minuter. 10 deltagare i varje mässa. Anmälan får i så fall
ske. De som är där gör mässan tillsammans. Ett ytterligare förslag är digital mässa,
men att man kommer till kyrkan för nattvarden. Martin ser till nästa gång hur man
kan ordna utomhuskyrka och frågar Ulrik om detta.

Askningar2021.

Behöver ske före 25 maj. Anders mailar ut förslag som vi kan ta ställning till.

§ 8 Nästa möte

Blir den 27 maj. Förmodligen via Skype den gången också.

§ 9 Mötets avslutande
Mötet avslutas med en bön av Martin.
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