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Stigsjö församling, församlingshemmet
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X Margareta Byström O Catharina Brunnström
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FR 55 § Mötets öppnande

Ordförande Margareta Byström hälsar ledamöterna välkomna till
första sammanträdet för hösten 2020.

FR 56 § Upprop och godkännande av kallelsen och ärendelistan

Upprop hålls. Sandra Högberg tjänstgör för Jörgen Kristiansson.
Adjungerad till detta möte är Stina Östman, diakon i pastoratet och
vår församling.
Utskickad kallelse och ärendelista godkänns med följande tillägg
under övriga frågor:

- Information från domprost Kent med anledning av konsekvenser
för bedrivande av verksamhet på grund av Coronapandemin.

FR 57 § Val av justeringsperson

M välja Mia Asplund till justerare.

FR 58 § Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkännes och läggs till handlingarna.

FR 59 § Gudstjänststatistik och information under 2020

Antal besökande under perioden 3 maj - 20 augusti har varierat
mellan sex och 32 personer. Endast två gudstjänster har haft färre än
tio besökare.

FR 60 § Genomgång av verksamhetsplan för hösten 2020 och föreslagen
verksamhet våren 2020

Verksamhetsplanen för hösten antagen med följande ändringar:
Ingen förtäring före eller efter gudstjänster under hösten. Eventuell
skördeauktion efter skördemässan hålls i kyrkan.
Stina informerar om att andaktema på Brunnegården är inställda
tillsvidare. De boende på Brunnegården bjöds på tårta tidigare i
sommar vilket uppskattades. Stina informerar också om
gemenskapsträffar i Säbrå kring olika teman där man träffas
utomhus. Det blir fyra träffar under hösten och Stina uppmanar oss
att sprida informationsfoldrar, som hon delade ut, till dem vi tror
kan vara intresserade av att delta från Stigsjö.
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Fortsättning nästa sida.

Bibelstudier
Den 9 september 2020 startar bibelstudiegruppen som kommer
att ledas av Jörgen Kristiansson och Sverker Ågren. Anmälan om
deltagande görs till någon av dem.

Övriga frågor
Pastoratet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med an-
ledning av rådande Coronapandemi. Knapp Anna förmedlar infor-
mation från domprost Kent Nordin utifrån riktlinjerna och vi
samtalar om vilka konsekvenser det får för vissa verksamheter i
Stigsjö församling.

Inga personer över 70 år bjudes in till aktiviteter. Därav ingen
särskild inbjudan till Senioremas dag.
Onsdagsträffen inställd tillsvidare.
Små studiegrupper kan hållas under förutsättning att man tar
ansvar för att hålla distans.
Det är upp till varje kör om man har körövningar. Sofia som är
Stigsjökörens ordförande meddelar att de har för avsikt att starta
upp körövningama igen. Begränsad tid 1 1/2 timme, utan fika och
med avstånd till varandra enligt rekommendation. Emma
Ekebjörk har anställts som kyrkomusiker på 50% av heltid för
Stigsjö/Viksjö och blir därmed körledare för Stigsjökören.
Knapp Anna kontaktar Emma för att ta upp frågan om
körmedverkan vid några olika gudstjänster under hösten.
Uppvaktningar sker genom att jubilaren blir uppringd och
erbjuds presentkort på blommor istället för ett personligt besök.
Minnesstunder går att genomföra med upp till 50 personer, så
även dopfester. Dock krävs att värdinna ombesörjer fika/mat och
servering.
Den inplanerade familjekvällen 18 september ställs in.
Alla gudstjänster hålls i kyrkan.
Osäkerhet råder kring vilka verksamheter som går att anordna
våren 2021.

I Stigsjö församling finns nu tre kyrkvärdar som kan tjänstgöra
som ej tillhör någon riskgrupp.
Pincett önskas för utdelning av bröd vid nattvardsfirande. Knapp
Anna tar upp frågan med Johan Holgersson.
Vissa textilier i kyrkan behöver lagas och/eller tvättas. Knapp
Anna och Annica som är inventarieansvariga bokar tid för att
tillsammans gå igenom behovet. För inlämning till skräddare för
lagning behöver det äskas pengar för det till 2021.

Fortsättning nästa sida 62§
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- Knapp Anna informerar om att hennes tjänst är utlyst. Knapp
Annas tjänstgör sista gången vid adventsgudstjänsten 29
november.

- Hyllor är inköpta till brudkammaren avseende förvaring av
leksaker.

Mötet avslutas
Innan mötes avslutas leder Knapp Anna oss i andakt där hon delade
några tankar kring psaltarpsalm 143 utifrån elñe söndagen efter
trefaldighet.

Nästa möte onsdagen den 14 oktober 2020 kl. 18.30 i
församlingshemmet.

Ordförande tack alla för ett bra möte och hoppas att vi får möjlighet
under hösten att utöka vår gudtjänst med körsång, hålla skörde-

_auktion i kyrkan.

Må? 15a /Z/Lø


