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Rolf Lundholm 0 Christina Norberg
Gunnel Ersson N Birgitta Lundholm
Knapp Bertil Eriksson 0 Maud Byqvist
Marie-Louise Nilsing *
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Ordförande hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Cristina Grönroos läste Psaltaren 103: 1-6 och sjöng tillsammans med
församlingsrâdet psalmen 199 vers 4-5.

Fastställande av dagordning
Församlingsrådet beslöt
att fastställa dagordningen enligt förslag.

Val av iusterare för mötet
Församlingsrådet beslöt
att välja Maria Wâlsten att justera dagens protokoll.

Genomgång av föregående mötesgrotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

Information om kyrkvärdar och katedralvärdar
Cristina Grönroos informerade att
- fortsatt gäller att kyrkvärdar, vilka är 70-plussare, inte får tjänstgöra i våra
gudstjänster. Flera av dessa kyrkvärdar låter hälsa att de längtar tillbaka.
3 unga ledare deltar och stöttar upp kyrkvärdama när det behövs. De kommer
även att erbjudas möjlighet att bli kyrkvärdar.
- katedralvärdama har inte haft några guidningar under sommaren.
Nu när Silja Line har börjat med kryssningsresor har Domkyrkoförsamlingen
valt att inte ha guidade turer. Man kan inte hålla gränsen på 50 personer, går ej
att styra dessa grupper. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd till punkt och
pricka. Vi utsätter inte oss själva och våra besökare för några risker.

Gudstiänstplan hösten/iul samt verksamhetsplanering
Cristina Grönroos informerade att.

V

- i dagsläget är höstens alla aktiviteter inte satta. Detta pga Covid-19 och
Folkhälsomyndighetens restriktioner.
- i huvudsak följer vi vår ordinarie plan. Morgon-, kvälls- och högmässor hålls
som vanligt med en begränsning på max 50 personer. Detta byggs på med
söndagsmusik. Dock kommer inga konserter och stora musikevent att ske.
- dop och bröllop har fungerat med ett maxantal på 50 personer.
- frågetecken kvarstår dock med advent-, lucia- och julfirande. En möjlighet
vilken har diskuterats är att dubblera julspelet och midnattsmässan.
- uppstart kommer att ske med ”lördagsfrukostar” med samtal/föreläsningar.
Dessa träffar vänder sig till människor mellan 30-65 år. Syftet med träffarna är
att se samhällsnyttan, där även kyrkan är en stor del.
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Turistföreningen blir först ut att föreläsa. Hemestrama har blivit en existentiell
fråga - semestra i Höga kusten. Vi får information hur deras möten ser ut och
hur de arbetar med livsbejakande aktiviteter och omvärldsanalys.
Livsmönster har vänts ut och in.
Förslag finns även att föreläsningen avslutas med att en katedralvärd guidar i
Domkyrkan.
- försvarsmakts- och fängelsepräster vittnar om en oro bland militärer och
intagna när det gäller deras anhöriga avseende Covid-19.

Biskopens brev till medarbetare
Ordförande informerade kring brevet och mötesdeltagama diskuterade kring det.
Bilaga 1 Biskopens brev tillmedarbetare
Cristina Grönroos hoppas att man även efter pandemin fortsätter att dela ut
nattvarden med doppande av brödet i vin med pincett. På det sätter minskar
man spridningen av andra sjukdomar.
Knapp-Bertil informerade att slöjdaren som gör pincetten, vilken används
i Domkyrkan, kommer från Utansjö.

the på posterna ordförande vice ordförm
Ordförande Rolf Lundholm lämnade ett förslag att Rolf och vice ordförande
Knapp-Bertil Eriksson byter poster.
Församlingsrådet beslöt
att lämna förslag till fullmäktige att from 2021-01-01 blir Knapp-Bertil Eriksson
ordförande och Rolf Lundholm vice ordförande

Sammanträdesplan - viktiga punkter på respektive möte
- jan/feb: utvärdering, föregående år (20/ 1)
- mars: genomgång av verksamhetskommentarer (25/3)
- april: verksamhetsplan kommande år, gudstjänstplan sommaren (11/5)
- september/oktober: uppföljning av verksamhetsplan under KR:s
budgetarbete, gudstjänstplan hösten/jul (7/9)
- nov: gudstjänstplan kommande vår, församlingskollekter(16/11)

Övriga frågor

Marie-Louise kom med följande förslag:
- Webbgudstjänst borde kunna visa psalmtextema i sändning.
Mötesdeltagama diskuterade kring detta. Den variant som finns
i domkyrkan är en lågbudgetvariant. Förslaget tas upp med ansvariga.

Gunnel Ersson ställde följande frågor:
- Förslag från kyrkvärd att istället för att kasta utrangerade psalmböcker
läggs de i en låda i Domkyrkan och församlingsbor får möjlighet att ta
hem en psalmbok.
Cristina Grönrosfick i uppdrag attprata med Johan Holgersson.
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- Diakon Åsa Sjöberg ville att vi skulle fundera på om någon inom
Församlingsrådet kunde ställa upp och dela ut ñka vid lunchmusiken på
lördagar. Om intresse finns tar man själv kontakt med Åsa.
Församlingsrådets medlemmar ställde sig positiva till detta förslag.

Knapp-Bertil informerade att Domkyrkokören tränar för fullt. De sitter
glest, håller avstånd och kämpar med sina stämmor.

Nästa möte
Nästa möte blir den 16/ 11 2020 kl 18:00 i församlingsgården.

Avslutning Cristina Grönroos
Cristina Grönroos läste, tillsammans med mötesdeltagama, Herrens bön
samt välsignelsen.
Ordförande avslutade mötet och önskade alla en trevlig kväll.
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Bilaga 1

Till Sammanträdesprotokoll Härnösands domkyrkoförsamlings församlingsråd 2020-09-07
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Biskop
Eva Nordung Byström

Härnösands stift

2020-08-18

Till stiftetspräster och musiker
För kännedom till övriga medarbetare ochförtroendevalda

Kära medarbetare i vårt stift

Först av allt vill jag rikta ett stort tack till er alla för ert arbete i våra
församlingar under den minst sagt annorlunda sommar som nu börjar gå
mot sitt slut. Jag har följt er verksamhet via hemsidor och sociala medier
och imponerats över er uppfinningsrikedom och ambition att i dessa
utmanande coronatider ändå erbjuda fullgoda möjligheter till andakt,
gudstjänst och musikupplevelser i många olika sammanhang och miljöer.
Det är gott att se att vi runt om i vårt stora stift både tar ansvar för och, trots
många gånger allt för små resurser, har kapaciteten, Villigheten och
förmågan att vara kyrka även i tider av oväntade utmaningar och kriser.
Tack för att ni ställt om mer än ni har ställt in.

Vi kan också med tacksamhet notera att antalet dödsfall i stiftet under
sommaren inte ställt oss inför onormalt stora utmaningar.

Så här inför höstterminsstarten vill jag nu stryka under de
rekommendationer och uppmaningar som jag skickade ut under våren och
försommaren. Pandemin är inte över. Håll i och håll ut! Ställ inte in utan
ställ om! Ni hittar mina pastorala råd och andra rekommendationer på
stiftets intranät här: Aktuellt med anledning av Coronasmittan

Så vill jag särskilt rikta mig till kyrkomusiker och präster. Som ni hört av
vårens och sommarens nyhetsrapporteringar så utgör sång en särskild risk
för smittspridning. Därför har också folkhälsomyndigheten publicerat
särskilda rekommendationer som vänder sig till körsångare och körledare.
Ni hittar dem här: Körverksamhet under Covid-19

Riktlinjerna för körsång bör beaktas även för församlingens psalmsång. Jag
vill därför påminna om devisen ”håll en ängels avstånd” och be att ni tänker
på att göra plats för änglarna runt om gudstjänstdeltagama, alltså inte bara

1

på den egna bänkraden utan även framför och bakom. l

Denna kunskap att smittan sprids extra väl vid sång behöver också ni
präster ta hänsyn till när ni celebrerar mässan. Sjung inte rakt framför och
över bröd och vin. Självklart är ni också extra noga med hur ni håller bröd
och vin i relation till er mun i samband med instiftelseorden och självklart
spritar ni händerna synligt i koret (inte på altaret) innan nattvardsbordet
dukas enligt mina tidigare rekommendationer.
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När det gäller nattvardsñrande vill jag påminna om att när nattvarden
genomförs med endast bröd ska vin ändå hållas i kalken och finnas med på
altaret under instiftelseorden. Dock får vinet absolut inte konsumeras av
prästen framför församlingen som en ställföreträdande handling. Detta är
inte förenligt med vår lutherska nattvards- och ämbetssyn.

Firas nattvarden med både vin och bröd kan församlingen välja om man vill
få oblaten doppad i vinet eller enbart ta emot brödet. Den som delar ut
brödet kan använda en pincett och doppa brödet i vinet innan det läggs i

kommunikantens hand. Oavsett om vinet erbjuds församlingen eller inte så
ska det efter mässan hällas ut i piscinan alternativt konsumeras av prästen i
sakristian.

Så vill jag önska er en välsignad start på höstterminens och alla dess
uppdrag och aktiviteter.

Jag bär er i mina böner. Bed ni också för mig.

och tala till varandra ipsalmer och hymner och andlig sång. Sjung och
spelaför Herren av hela ert hjärta och tacka alltid Gud vårfaderför allt i
vår herre Jesu Kristi namn. (Ef5:19-20)

Härnösand i biskopsämbetet
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