Verksamhetsberättelse Amandas Hus 2014.
Under 2014 har Amandas hus varit uthyrt 29 gånger till olika privatpersoner och föreningar.
Ryda Kyrkliga Syförening har träffats 9 gånger.
Ryda/Kedumskören har övat 10 gånger.
I Ryda församlings församlingsverksamheter – med biblisk allmänbildning - har följande
verksamheter bedrivits:
Fr.o.m. Januari t.o.m. Mars, samt fr.o.m. oktober t.o.m. December 2014:
Tisdagar
35+ och en dator
Tisdagar
Bygg och flyg
Onsdagar
35+ och en dator
Torsdagar
Sjung dansbandslåtar
Fredagar (1 gång/mån)
Mitt i smöret
Fredagar (1 gång(mån)
Matrevolutionen
Fr.o.m. Juli t.o.m. December
Onsdagar
Tjejträff och Gubbdagis
Församlingsverksamheter – med biblisk allmänbildning - har medfört 1902 besök under 2014.
Julfest – anordnad av Amandas Hus - för dessa grupper
88 deltagare.
Inalles – inklusive julfesten för dessa grupper - 1990 besök under 2014..
Specificerad närvarostatistik för dessa grupper bifogas.
Vara pastorats kyrkoherde har sagt upp nuvarande avtal för omförhandling.
Styrelsen har utsett en förhandlingsgrupp bestående av:
Håkan Boström (sammankallande)
Sonja Karlsson
Thord Adolfsson.
Karl-Gustav Hellqvist
Förhandling kommer att hålla i Amandas hus den 18/5 2015.
Åtgärder i och utanför byggnaden:
Nytt hörslingesystem har installerats, och utrustningen ställts in av proffs.
På förstärkaranläggningen är numera tydligt markerat hur de olika rattarna skall stå.
Hörslingan omfattar både stora och lilla salen. I installationen ingick även
ett instrument för att avläsa slingans styrka.
Hasse Kälström, Arentorp har reparerat det rötangripna fönstret i bostaden, samt
bytt ut bottenbrädor till fönsterpartiet vid lägenhetsentrén. Ingen kostnad för Amandas Hus.
Städ och åtgärdsveckan som utlystes medförde dålig anslutning.
Endast stora gaveln – mot Sture Svensson – rödfärgades, samt vindskivorna grundmålades av Bygg
o Flyg/Slättlandas medlemmar
Vid åskvädret i augusti, slogs datautrustningen ut. Routrar och kablar förstördes.
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Nya datakablar har dragits – med hjälp av Göran Hansson, Rydaholm, ingen kostnad för
Amandas Hus
Nya routrar har inköpts för att kunna bedriva 35+ grupperna. Ingen kostnad för Amandas Hus.
Diskmaskinen har behövt lite underhåll, utbytt relä. Elkedjan i Vara har anlitats för detta.
Kostnaderna betalda av Amandas Hus.
I värmepumpen har en värmeväxlarventil – som sköter fördelningen mellan varmvattnet och
värmeelementen - behövt bytas ut. Kostnaderna betalda av Amandas Hus.
Helås den 21/3 2015

K-G Karlsson
ordförande i Amandas hus
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