
LAHOLMS PASTORAT Sammanträdesprotokoll   Sida 

Skummeslövs församlingsråd Sammanträdesdatum  

Valda för mandatperioden 2022-2025  2022-09-28 25 

 

 

Plats och tid Skummeslövs församlingshem, 2022-09-28 kl. 16:00-17:30 
 

Beslutande   Mikael Risenfors 

    Karin Stensmar 

  Levi Johansson                                                                                 

  Gunnel Nilsson      

  Inger Henriksson 

  Irene Persson, ersätter Jan-Anders Evertsson 

  Olle Svensson, komminister 

    

Övriga deltagande Anita Holmberg 

 Eva Bohlin 

 Kristina Jönsson 

                                        Inger Stenberg 

  

   

                                         

Utses att justera Kristina Jönsson       §§ 66 - 78   
 

Underskrifter:  

 Sekreterare 

   Levi Johansson                                                  

 Ordförande 

   Mikael Risenfors   
 

 Justerande 

 Kristina Jönsson 
 

 Komminister 

 Olle Svensson 
 

___________________________________________________________________ 

 

 BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Församlingsrådet i Skummeslövs församling 

  

Sammanträdesdatum 2022-09-28 

Datum för anslags    Datum för anslags  

uppsättande    nedtagande 

Förvaringsplats för 

protokollet Kyrkans hus, Laholm 

 

Underskrift 

 Lisbeth Nilsson  

____________________________________________________________________ 
      Utdragsbestyrkande 
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SKL FR 

§ 66 Sammanträdet öppnas. 

Ordförande Mikael Risenfors hälsade välkommen och förklarade sammanträdet  

öppnat. 

 

 

 

 

SKL FR 

§ 67 Upprop. 

Upprop förrättades.  

 

 

 

 

SKL FR 

§ 68 Val av protokolljusterare. 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kristina Jönsson. 

 

 

 

 

SKL FR 

§ 69 Bön. 

Komminister Olle Svensson ledde bönen och vi sjöng psalm 355. 

 

 

 

 

SKL FR 

§ 70 Godkännande av dagordning. 

Församlingsrådet godkände dagordningen efter tillägg av Information från kom-

minister Olle under punkten Övrigt.  

I fortsättningen kommer en ny punkt att läggas in på dagordningen nämligen In-

formation från kyrkorådet. 

 

 

 

 

SKL FR 

§ 71 Föregående sammanträdesprotokoll. 

Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
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SKL FR 

§ 72 Rapport från arbetsgruppen för arkitekttävlingen Skummeslövs försam-

lingshem. 

Kristina Jönsson redogjorde för arbetsgruppens arbete med att ta fram riktlinjer 

för arkitekttävlingen om Skummeslövs nya församlingshem.  

Arbetsgruppen kommer att överlämna en skriftlig rapport till kyrkorådets bered-

ningsutskott. 

 

 

 

 

SKL FR 

§ 73 Textilier till Skummeslövs kyrka. 

Annette Gunnesson, som fått i uppdrag att ta fram nytt predikstolskläde, antepen-

dium och mässhake i grönt, har meddelat att det i nuläget är mycket svårt att få tag 

i garn. Hon kommer att sätta i gång med arbetet så snart hon fått garn och börjar 

då med predikstolsklädet. 

 

    

 

 

SKL FR 

§ 74 Representanter för Svenska kyrkan i utlandet (SKUT). 

Irene Persson och Gunnel Nilsson som har varit representanter för Svenska kyrkan 

i utlandet (SKUT) avsäger sig sina uppdrag. Ordföranden uppmanade försam-

lingsrådet att till nästa möte fundera över om någon i församlingsrådet är villig att 

åta sig uppdraget. 

 

 

 

 

SKL FR 

§ 75 Samtal kring gudstjänsten. 

Lördagen den 29 oktober samlas ledamöter och ersättare i Laholms respektive 

Skummeslövs församlingsråd för en studiedag kring gudstjänsten. Samlingen som 

är förlagd till Laholms församlingshem inleds kl. 9:00 och beräknas vara slut ca 

kl. 13:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAHOLMS PASTORAT Sammanträdesprotokoll   Sida 

 Sammanträdesdatum 

Skummeslövs församlingsråd 2022-09-28 28       
 

Ordf. sign.              

Just. sign.                  

Just. sign. Komm. sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

SKL FR 

§ 76 Utbildningsresa till Bibelns värld. 

Det kommer att anordnas en resa för församlingsråden i Laholm och Skummeslöv 

till Bibelns värld i Starby utanför Ängelholm. Vi får där bl.a. vara med om drama-

tiseringar av vissa delar i bibeln. Mer info kommer senare.   

  

 

 

 

SKL FR 

§ 77 Övriga frågor. 

• Värdeskåpet i kyrkan är installerat. 

• Ändringsarbetena i sakristian är snart färdiga.  

• Delning av altarringen är på gång. 

• Komminister Olle kommer att samla textilansvariga för en genomgång av 

textilierna i Laholms kyrka, Skummeslövs kyrka, Skogaby kapell och 

Mellbystrandsgården. 

• Frågan om servering av kyrkkaffe i vapenhuset efter gudstjänsterna kom-

mer att tas upp vid nästa sammanträde. 

• Fredagen den 4/11, dvs fred före Alla helgons dag, har församlingsrådet 

brukat servera korv och kaffe utanför begravningsannexet. Frågan tas upp 

som en särskild punkt vid nästa sammanträde.  

• Önskemål framförs om en häck som ger lite lä vid askgravlunden. Kom-

minister Olle tar med frågan till kyrkogårdsledningen. 

 

 

 

 

SKL FR 

§ 78 Sammanträdet avslutas. 

Ordföranden Mikael Risenfors tackade för visat intresse och avslutade samman-

trädet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


