
Amandas hus
Verksamhetsrapport för 2020 samt del av 2021

Föreningen Amandas hus har bedrivit bygdegårdsverksamhet, d.v.s. uthyrning av lokaler.

Stora och lilla salen tillsammans uthyrt 11 ggr
Sammanträdesrummet 12 ggr
(Varav Vara kommuns socialkontor 11 ggr)
Varabygdens församling utgör största hyresgästen till omfånget av verksamheter, med 225 
besök enl separat bilaga. P.g.a. pandemi avbröts grupperna efter 12/3 2020. Grunden för 
Varabygdens församlings hyresbetalning är att det bedrivs kristen verksamhet i Amandas 
hus.

Grupper med biblisk allmänbildning har varit:
Sjung dansbandslåtar måndagskvällar
35 + och en dator, två grupper 17-19, samt 19-21 tisdagskvällar
Gubbdagis o tjejträffen 2:a halvåret onsdag f.m.
Bygg o flyg onsdagskvällar
35 + och en dator torsdagskvällar
Mitt i smöret en kväll/månad oktober – mars, p.g.a. pandemi 1 gång den 21/2 2020.
Rydakören och Ryda kyrkliga syförening har haft sammankomster fram t.o.m. mitten av 
mars 2020.
Rydakörens ledare har varit kantor Marie-Louise Haag.
Ryda kyrkliga syförening har letts av ordf Anita Karlsson/ med deltagande av diakonen Marie
Johansson, Svenska kyrkan. Övriga grupper har letts av förre kantorn Karl-Gustav Karlsson.

Varabygdens församlings hyreskontrakt med Amandas hus baseras på att det bedrivs 
kristen verksamhet i Amandas hus. P.g.a. pandemi har fysiska sammankomster inte varit 
möjliga. Det fanns sommaren 2020 en förhoppning att dra i gång 
församlingsverksamheterna hösten 2020, men det omöjliggjordes av en andra smittovåg.
Därför startade K-G Karlsson, med början 27/11 2020 (1:a advent) veckovisa Youtube-
inspelningar av biblisk allmänbildning – gjorda i Amandas hus. Dessa skickades ut till de 
olika verksamhetsgruppernas deltagare.
Förfrågan inkom från Varabygdens församling om dessa inspelningar – gjorda i Amandas 
hus – kunde läggas på Varabygdens församlings Youtube-kanal. 
Inspelningar av biblisk allmänbildning har således gjorts varje vecka från den 27/11 2020 i 
Amandas hus till dags dato. 
Fr.o.m. 4/2 2021 ligger inspelningarna på Varabygdens församlings Youtube-kanal.
Den 11/9 2021 är adressen till Varabygdens församlings Kyrkan på webben:
https://www.svenskakyrkan.se/vara/kyrkan-pa-webben
(Webadresser ändras. Adressen till Varabygdens församling är sannolikt stabil:)
https://www.svenskakyrkan.se/vara
Direkt till församlingens Youtubekanal:
https://www.youtube.com/channel/UChPtnr2Q5Ziyq-pmfeUTs9Q

Verksamhetsgruppernas deltagare får meddelande varje vecka – när ny inspelning gjorts - 
via messenger och/eller sms. Därutöver läggs veckovisa meddelande ut på Facebook, samt 
till i dagsläget 306 mailadresser.
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Under året har köket försetts med 2 nya spisar samt 2 nya spisfläktar och överskåp till 
dessa.
Elon Vara 2 spisar, 2 köksfläktar kabeldragning till spis nr 2  Kostnad 26880:-
Helås Bygg, köksskåp anpassade till spisarna Kostnad 6702,50
Vara El Affär, kabelskydd datakabel, gaveln mot Arentorp Kostnad 762:-
Elon Vara, kaffesked som stoppade diskmaskinspumpen Kostnad 550:-
IKEA Djupa tallrikar samt skålar Kostnad 880:-
Summa 35.774:50

Lokalerna har på ett förtjänstfullt sätt städats och hållits i ordning av våra olika städ-lag.
Gräsmattorna har klippts 10 ggr.
Styrelsen har sammanträtt 3 gånger.
210911

K-G Karlsson, ordf
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