
 

 
Huskvarna Allianskyrka 

Församlingsstyrelsen 

Protokoll från sammanträde onsdagen den 12/8 2020 kl.18 i kyrkan. 

Närvarande: 

Linda Holgersson, Lena Rundquist, Lars Forssmed, Pierre Lanquist, Fredrik Lundqvist, Daniel 

Stenholm, Kristina Sundling, och Allan Wendefors 

Förhinder: Berit Krantz 

§1 Inledning och bibelord 

Linda läste ett bibelord från Predikaren och vi lyssnade på Börje Rings sång Allting har sin tid. 

§2  Bön för styrelsemötet 

Linda ledde oss i bön för styrelsemötet.  

§3 Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes med några tillägg. 

§4 Föregående protokoll 

Föregående sammanträdesprotokoll godkändes utan justeringar. 

§5 Mjuka frågor  

Samtal om hur vi går vidare med gudstjänster under hösten. Om vi blir fler än 50 är det då 

möjligt att utöka med ytterligare en gudstjänst på söndagen? Kan vi har parallella samlingar i 

lokalen med stängda dörrar emellan? Vi ställer frågan till Linda Hassel som är stabsansvarig 

för Jönköpings län.  

 

Förslag på en grupp som arbetar med inredning och uppfräschning i och runtom kyrkan. Vore 

bra om gruppen kan börja arbeta redan under hösten för att ta tillvara tiden i höst. Mia kan 
vara med i den gruppen. Lars Forssmed tillfrågar två föreslagna personer.  

 

§6 Kvarstående frågor  

      Gemenskapshelg lördagen den 12 sept. Tipspromenad med drop-in start för att inte samla för 

många. Eventuellt med frågor om bland annat Emelie och Nisse. Egen medhavd fikakorg. På 

söndag den 13 sept är det förslagsvis gudstjänst då Emelie och Nisse medverkar. 

 

Fiber från Bahnhof, nu är det indraget, inkopplat och klart.  

Storstädning av kyrkan 



 

 

§7 Utvärdering  

Andakt via söndag hela veckan hålls kvar 

   

   

   

   

   

   

§8 Planering 

Gudstjänst via webben? Förslag att börja med att fira gudstjänster med begränsat antal besökare, 

istället för samling i trygghetsläge. Därefter kan det eventuellt bli aktuellt med att få ut gudstjänsten 

via webben.   

 

Telefon till Nisse. Förslag är att vi ersätter Nisse för att han använder sin egen mobiltelefon. 

 

Emelie och Nisse bjuds in till nästa styrelsemöte.  

Kontaktperson i styrelsen för Nisse är Pierre och Lars är för Emelie.   

Eva Bjärkhed kommer bli tillfrågad att hjälpa Emelie med att starta upp söndagsskolan igen.  

Den 23/8 är det öppen kyrka. Lena Rundkvist, Pierre och Anna-Carin Lanquist tar hand om det.  

Konfirmationsgrupp till hösten. Det är tre konfirmander anmälda i nuläget. Om det inte blir en 

Konfirmationsgrupp kan ungdomsalfa vara något för Nisse att starta upp.  

§9 Rapporter 

Ekonomi  

• Fredrik Lundqvist informerade om att det insamlades 125 800 kr.i juni. I juli insamlades 

120 000 kr. Vi har fått in Kyrkoavgift på 101 000 kr.nFrån januari till juli är det 178 000 kr 

som resultat. Vih ar haft lägre utgifter under juli månad eftersom det endast varit en anställd.  

HKS- 

HKSU 

HABU Träffas den 25/8  

Musikrådet påbörjar nu höstens arbete.  

Missionsrådet - 



 

§9 Övriga ärenden 

Vi ska komma ihåg avtalet för kopieringsmaskinen som går ut i höst. 

§10 Skrivelser- 

§11 Församlingsaktuellt 

§12   Nya böneämnen 

Höstplaneringen för vår verksamhet. 

§13 Nästa sammanträde 

I Huskvarna Allianskyrka onsdagen 2/9 2020 kl. 18.00.  

Bibelord: Allan   Fika: Kristina 

§14 Avslutning 

Huskvarna den 12/8 2020 

_______________________________  ________________________________ 

Linda Holgersson    Daniel Stenholm 

Sekreterare                           Ordförande 
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