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Domkyrkotörsamlingens f'orsamlingsgård kl 18.00-20z45

Ord. Ledamöter

Beslutande markeras med X. leke tjänstgörande ersättare, som är närvarande anges med N. Frånvaro markeras med 0.

X Knapp Bertil Eriksson N Christina Norberg
X Rolf Lundholm N Birgitta Lundholm
X Marie-Louise Nilsing * Maud Byqvist
X Maria Wålsten
X Cristina Grönroos, prästerlig

ledamot

* mötesdeltagare vilka deltog via länk

Övriga deltagande Domprost Kent Nordin

Sekreterare C1)ÅWÖÃW4 4/01/(fá/i Paragrafer 31-38
'

Ordförande Paragrafer 31-38

Justerare
Rolf Lundholm

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Församlingsrâd

Sammanträdesdatum/Plats 2021-09-06/D0mkyrkof6rsamlingens törsamlingsgård- biblioteket

Datum för Datum för La,anslags uppsättande 2021-0“ - |ö anslags nedtagande 2021-0 vi
_,

Förvaringsplats för protokoll Församlingsexpeditionen

Underskrift /i/\^/ A76“W
Just.sign:
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FR 31 § Mötets öppnande och inledning

FR

32§

33§

34§

35§

Ordförande Knapp Bertil Eriksson hälsade ledamöterna i församlingsrådet
välkomna till kvällens sammanträde och förklarade mötet öppnat.

Ordförande berättar för mötet att en ordförandeklubba har tillverkats, rådet har
inte tidigare inte hañ en ordförande klubba, efter genomgång av klubbans
material och tillverkningssätt förklarar ordförande församlingsrådets nya
ordförandeklubba för invigd

Domkyrkokaplan Cristina Grönroos läste evangelietexten för 14 onde
söndagen trefaldighet, J0h17:9 och mötesdeltagama sjöng gemensamt
psalm 762.

Godkännande av dagordning
Församlingsrâdet beslöt
att fastställa dagordningen enligt tidigare utskickat förslag.

Val av justerare
Församlingsrådet beslöt
att välja Rolf Lundholm att justera dagens protokoll.

Föregående mötesprotokoll
Genomgång av församlingsrådets protokoll från 2021-05-10.

Protokollet lades till handlingarna.

Uppföljning verksamhetsplan
Cristina Grönroos informerade om hittills utförda aktiviteter enligt
verksamhetsplanen 2021.
Jubilarfest för församlingsmedlemmar över 80 år har genomförts, deltagare i
festen uttryckte sin tacksamhet för möjligheten att kunna träffas fysiskt.
Härnösand och Höga kustens ökade populäritet som kryssningsdestination för
båtturister har gjort frågan om daglig bemanning av Domkyrkan under
högsäsong åter aktuell.
Mötet föreslår ett budgetäskande av medel till en eller flera säsongsanställda
domkyrkovärdar. Daglig personal i domkyrkan skulle även möjligöra ett
bokbord i kyrkan vilket tidigare diskuterats i församlingsrådet.
Lördagsfrukostar för intresserade i åldern 40-65 år återupptas ht 2021 med
borttagen åldersgräns. Åldersgräns för lördagsfrukostama har funnits under
pandemin.
Enkelt fika kommer att serveras på Nya kyrkogården under kommande
allhelgonahelg.

Just.sign:
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FR 36 § Övriga frågor samt eventuell information

a. Detfinns i staden önskemål om att kyrkan presenterar sina
verksamheter - exempelvispå torget iHämösand.
Förslagställaren Marie Louise Nilsing efterlyser
synliggörande av Domkyrkoförsamlingens medarbetare på
Härnösands gator och torg.
Mötet diskuterade olikamöjligheter att genomföra detta som
till exempel ett samarbete med Härnösands kommun och dess

gatuvärdar för utdelande av informationsmaterial om
församlingens olika verksamheter.

b. Konkret undervisning om kristen tro - t.ex. alfhagrupper i
hemmen.
Marie Louise Nilsing redogjorde för begreppet Alphagrupp
som ñnns ibland annat i Sollentuna församling. En
Alphagrupp/kurs innebär i detta sammanhangmöjlighet att
utforska sig själv och den kristna tron.

Cristina Grönroos redo-orde för planer om
vuxenkatekumenat i pastoratet.

c. Speciella kurser i kristen troför nyvalda kyrkopolitiker.
Domprost Kent berättade att vid varje nymandatperiod
genomförs utbildningar av kyrkopolitiker.

Domprost Kent informerade rådet om att under Domkyrkans yttre
renovering kommer onsdagmässoma kl.08.00 att förrättas i
församlingsgården. Kyrkorummet kommer att vara intakt under
renoveringsperioden så övrigamässor under vardagar påverkas ej.

Den vakanta tjänsten som Kyrkomusiker har efter provspelning erbjudits
som ett vikariat med möjlighet till förlängning och eventuell fast
anställning till en person med kantorsutbildning.
Under ordinarie diakons föräldraledighet kommer två tidigare anställda
diakoner vikariera i församlingen med café Trädgården som
huvudsakligt verksamhetsområde på tjänstgöringsgrad 50 % vardera.
En diakoniassistent har anställts med vikariat fram till 2022-12.

Sex av församlingsrådets ledamöter vill erhålla det kommande
biskopbrevet "Lärande och undervisning".

Just.sign:
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FR 37 § Nästa möte
Nästa möte blir den 2021-11-15 klockan 18:00 i församlingsgården.

FR 38 § Avslutning Cristina Grönroos
Cristina Grönroos läste tillsammans med mötesdeltagama, Herrens bön
samt välsignelsen och sjöng psalm 190.

Ordförande tackade mötesdeltagama för ett väl genomfört möte.

Just.sign:
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