
Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

Härnösands domkyrkoförsamlings församlingsråd Datum 2020-1 1-16

Domkyrkoförsamlingens församlingsgård kl 18.00-20z45

Ord. Ledamöter Ersättare

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

Rolf Lundholm N Christina Norberg *

Gunnel Ersson * N Birgitta Lundholm
Knapp Bertil Eriksson 0 Maud Byqvist
Marie-Louise Nilsing *

Maria Wålsten *

Cristina Grönroos, prästerlig
ledamot
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* mötesdeltagare vilka deltog via länk

Övriga deltagande Domprost Kent Nordin *
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Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida2

Härnösands domkyrkoförsamlings församlingsråd Datum 2020-1 1-16

FR 46 § Inledning

FR

FR

FR

FR

47§

48§

49§

50§

51§

Ordförande hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Cristina Grönroos läste ”Bön i nödtid” av Zacharias Topelius.

Fastställande av dagordning
Församlingsrådet beslöt
att fastställa dagordningen enligt förslag.

Val av iusterare för mötet
Församlingsrådet beslöt
att välja Knapp Bertil Eriksson att justera dagens protokoll.

Val av vice ordförande i törsamlingsrådet
Församlingsrådet beslöt
att välja Rolf Lundholm till vice ordförande from 2021-01-01 till mandattidens
slut.

Genomgång av föregående mötesgrotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.
- Under punkten övriga åtgärder togs frågan upp angående utrangerade
psalmböcker vilka kunde delas ut till församlingsbor.
Detta är nu åtgärdat. Psalmböckema ligger nu på ett eget bord i Domkyrkan,
där församlingsbor kan ta del av dessa.
- Marie-Louise tog upp hur andra webbsända högmässor går till i t ex
Domkyrkan i Skara.
En ersättare för den som sköter webbsändningen borde tillsättas, så att inställda
sändningar elimineras. Tips att kontakta medialinjen mfl.
Domprost Kent svarade att vi inte har varken tekniska eller personella resurser
att kan kunna genomföra ändringar av webbsändningama i dagsläget..
Utvärdering och förslag med en permanent lösning kommer att ske.
Tipset att kontakta medialinjen togs tacksamt emot.

Protokollet lades till handlingarna.

Gudstjänstplan 2020
Cristina Grönroos informerade att följande verksamhet löper för stunden på
- onsdagar morgonmässa 30 min
- torsdagar kvällsmässa
- söndagar högmässa
- annandag pingst högmässa kl 18:00
- övriga gudtjänster: musik, boenden (ej under pandemin), Försvarsmakten
samt fängelse
- Domkyrkan firar gudstjänster på alla kyrkliga helgdagar
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Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida3

Härnösands domkyrkoförsamlings församlingsrád Datum 2020-1 1-16

FR 52 § Kollekter 2021

FR

FR

FR

53§

54§

55§

Församlingsrådet beslutar även
att församlingskollekter fördelas under året till:
ACT Svenska kyrkan, Värsta diakoni, Flyktingarbetet i församlingen,
Svenska kyrkan i utlandet (SKUT), Kvinnojouren, Den Gode herdens skola
i Betlehem, Augusta Victoria sjukhuset i Jerusalem, Svenska kyrkans unga
Härnösand, Diakonal hjälpfond, Värsta kris- och traumacenter, samt Jul i öppen
gemenskap.
Se fördelning Bilaga 1 Stijis- och rikskollekter 2021.

Domprost Kent Nordin kontaktar biskopens sekreterare för ändring av
följande dagar:
- 2021-07-04 ACT Svenska kyrkan (R) och 2021-07-1 1 SKU (F) byter dag.
Orsak: konfirmanderna är ansvariga för högmässan.

Kyrkkaffe
Cristina tog upp diskussionen kring kyrkkaffe. Förslag att hålla enkelt kyrkkaffe
efter varje högmässa samt större samlingar på församlingsgården. Vem ansvarar
för vad, hur ofta?
Mötesdeltagarna diskuterade kring frågan. Frågan hänger kvar.

I mötesprotokollet från 2019-05-06 § 20 beslöt törsamlingsrâdet att starta upp
med kyrkkaffe i Domkyrkan efter högmässan på söndagar.
Av olika anledningar har genomförande skjutits på.

Församlingsrâdet beslöt då att Domprost Kent Nordin fick då i uppdrag att
kontakta fastighetsansvarige kring indragning av vatten och avlopp till fd
barnrummet.
Domprost Kent tar återigen upp frågan med Kyrkogård- och fastighetschef
Håkan Högback.

Sammanträdesplan - viktiga punkter på respektive möte
- jan/feb: utvärdering, föregående år (25/1)
- mars: genomgång av verksamhetskommentarer (22/3)
- april: verksamhetsplan kommande år, gudstjänstplan sommaren (10/5)
- september/oktober: uppföljning av verksamhetsplan under KR:s
budgetarbete, gudstjänstplan hösten/jul (6/9)
- nov: gudstjänstplan kommande vår, församlingskollekter (15/1 1)

Ovriga frågor samt information

Domprost Kent informerade:
- Corona: gemensamma riktlinjer håller som bäst på att tas fram.
En maxgräns på 8 personer kommer under tisdagen vecka 48.
Gudstjänstlivet fortsätter. Körer pausar. Alla framträdanden under
december inställda. Prel stängs även barnkörema. Beslutas på fredag.

Just.sign:

MT)
2295



Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4

Härnösands domkyrkoförsamlings församlingsråd Datum 2020-1 1-16

50 personers begränsning hela vecka 47.
Biskopsmötet rekommenderar fortsättningsvis 8 personer inkl
tjänstgörande. Polismyndigheten beslutar.
Lucia faller bort. Jul i gemenskap diskuteras.
All vuxenverksamhet inomhus upphör.
Viss verksamhet måste fungera - begravningsverksamheten samt

*

gudstjänstlivet.
Viktigt att fira gudstjänst. Biskop Evas råd: Håll ljuset brinnande - be för
vår värld och våra medmänniskor.
Bland domkyrkoforsamlingens personal är det bara en person som har
blivit lindrigt drabbad av Corona under 2020.
Viktigt att minska närvaro på arbetsplatserna. Hålla möten digitalt.
Café Trädgårn omfattas inte av max 8 besökare. Dock kommer
diskussion kring detta att ske.
Vi fortsätter med den planering som ligger för högmässoma gällande
personal/frivilliga. Högmässoma kommer att webbsändas.
Miniorer och juniorer fortsätter.
Uppmaning till mötesdeltagarna - tänk vidare på utanför boxen
lösningar.
Marie-Louise gjorde en liknelse med Jesus förslag att lägga nätet på
andra sidan båten.
Knapp Bertil informerade kring förslag av bokbord i Domkyrkan.
Domprost Kent informerade att Domkyrkan är ej bemannad dagtid.
Hur ska Vi bemanna? Ett förslag kan vara att bilda Kyrkans vänner där
volontärer tar ansvar. Går även att bemanna kyrkan del av öppettiden.
Mötesdeltagarnafick i uppdrag attfundera kring detta.

Marie-Louise vädjade om att en internationell bönedag kring pandemin
utlyses på Domsöndagen. Samfundsledare från alla kyrkofamiljer utlyser
en bön och fastedag på Domsöndagen med anledning av pandemins
andra väg. Detta är ett fantastiskt tillfälle att gå samman en dag för detta.
Vi behöv ropa till Gud, enskilt och i grupp, alla! Mer info går att läsa på
följande webbsida: https://www.nationellbonedagsom/
Domprost Kent lovade att skicka en uppmaning till samtliga präster att
ta upp det på Domsöndagen.
Mötesdeltagarna diskuterade kring bönedagen.

FR 56 § Sammanträden nästa år
Måndag 2021-01-25
Måndag 2021-03-22
Måndag 2021-05-10
Måndag 2021-09-06
Måndag 2021-11-15
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Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5

Härnösands domkyrkoförsamlings församlingsråd Datum 2020-1 146

FR 57 § Nästa möte
Nästa möte blir den 25/1 2021 kl 18:00 i församlingsgârden.

FR 58 § Avslutning Cristina Grönroos
Cristina Grönroos läste, tillsammans med mötesdeltagarna, Herrens bön
samt Välsignelsen och sjöng psalmen 190.

Ordförande tackade för de år han varit församlingsrådets ordförande samt
lämnade över till tillträdande ordförande Knapp Bertil, vilken tackade för
förtroendet att få leda församlingsrådet och hoppas på ett framtida
fruktsamt arbete - utan Corona. Han ser även fram emot ett vaccin i januari.
Knapp Bertil avslutade mötet och önskade alla en trevlig kväll.
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BILAGA 1 till Härnösands domkyrkoförsamlingsråds protokoll 2020-11-16

STIFTS- OCH RIKSKOLLEKTER 2021
Fastställd av kyrkostyrelsen 2020-04-17 och av domkapitlet i Härnösands stift 2020-05-19

Datum
1 januari
1 Jeus namn

3 januari
Guds hus

6 januari
Guds härlighet i
Kristus

10 januari
Jesu dop

1 7 januari
Livets källa

24 januari
Jesus skapar tro

31 januari
Nåd och tjänst

7 februari

Uppenbarelsens ljus

14 februari
Kärlekens väg

21 februari

Prövningens stund

28 februari
Den kämpande tron

7 mars

Kampen mot ondskan

14 mars
Livets bröd

21 mars
Guds mäktiga verk

28 mars
Vägen till korset

2 april
Korset

Söndag el. helgdag
Nyårsdagen

Söndagen efter nyår

Trettondedag jul

1 söndagen efter trettondedagen

2 söndagen efter trettondedagen

3 söndagen efter trettondedagen

Septuagesima

Kyndelsmässodagen
(jungfru Marie kyrkogångsdag)

Fastlagssöndagen

1 söndagen i fastan

2 söndagen i fastan

3 söndagen i fastan

Midfastosöndagen

Jungfru Marie bebådelsedag

Palmsöndagen

Långfredagen

(R)=Rikskollekter, (S)=Stiftskollekter

Ändamål

ACT Svenska kyrkan (F)

ACT Svenska kyrkan (F)

Act Svenska kyrkan
(slut julkampanj) (R)

Värsta diakoni (F)

Svenska Bibelsällskapet (R)

Flyktingarbetet i församlingen (F)

Svenska Kyrkans Unga (R)

SKUT (F)

Act Svenska kyrkan
(start fastekampanj) (R)

Soldathemsförbundet (S)

Kvinnojouren (F)

Act Svenska kyrkan
(del av fastekampanj) (R)

Flykting- och integrationsarbetet 4

i Härnösands stift (S) *

Svenska Kyrkans Unga l/z (R)
Sveriges Kyrkosångsförbund V2

Act Svenska kyrkan
(slut fastekampanjen) (R)

Flyktingarbetet i församlingen (F)

Svenska kyrkan
HÄRNÖSANDS STlFT
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Datum

4 april
Kristus är uppstånden

5 april
Möte med
den uppståndne

I 1 april
Påsken vitten

18 april
Den gode Herden

25 april
Vägen till livet

2 maj
Att växa i tro

9 maj
Bänen

13 maj
Herre över allting

16 maj
Hjälparen kommer

23 maj
Den HeligaAnden

24 maj
Andens vind över
världen

30 maj
Gud, Fader, Son och
Ande

6 juni
Vårt dop

13 juni
Kallelsen till
Guds rike

20 juni
Förlorad och
återjimnen

26 juni
Skapelsen

27 juni
Den Högstes profet

Söndag el. helgdag

Påskdagen

Annandag påsk

2 söndagen i påsktiden

3 söndagen i påsktiden

4 söndagen i påsktiden

5 söndagen i påsktiden

Bönsöndagen

Kristi himmelsfárds dag

Söndagen före pingst

Pingstdagen

Annandag pingst

Heliga trefaldighets dag
(missionsdagen)

1 söndagen efter trefaldighet

2 söndagen efter trefaldighet

3 söndagen efter trefaldighet

Midsommardagen

Den helige Johannes Döparens
dag

Ändamål

Den gode herdens skola i Betlehem(F)

Act Svenska kyrkan (R)

Värsta diakonigård (S)

Evangeliska fosterlandsstiñelsen,
EFS (S)

Augusta Viktoriasjukhuset Jerusalem (F)

Sveriges kristna råd (R)

ACT Svenska kyrkan (F)

Svenska Kyrkans Unga V2

Salt, barn och unga i EFS '/2

ACT Svenska kyrkan (F)

SKU Härnösand (F)

SKUT (F)

Act Svenska kyrkan (R)

Flyktingarbeteti förs (F)

SKU (F)

Act Svenska kyrkan (R)

Diakonal hjälpfond (F)

Diakonal hjälpfond (F)

Svenska ky
HÄRNÖSANDS STI FT
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Datum

4juü
Sändmig

11 juli
Efterföljelse

18juü
Jesus förhärligad

25juü
Andlig klarsyn

1 augusti
Godaförvaltare

8 augusti
Nådehs gåvor

15 augusti
Tro och liv

22 augusti
Friheten i Kristus

29 augusti
Medmänniskan

5 september
Enheten i Kristus

12 september
Ett är nödvändigt

19 september
Döden och livet

26 september
Rik inför Gud

3 oktober
Döden och livet

10 oktober

Lovsång

17 oktober
Att leva tillsammans

24 oktober
Samhällsansvar

Söndag el. helgdag

Apostladagen

6 söndagen efter trefaldighet

Kristi förklarings dag

8 söndagen efter trefaldighet

9 söndagen efter trefaldighet

10 söndagen efter trefaldighet

11 söndagen efter trefaldighet

12 söndagen efter trefaldighet

13 söndagen efter trefaldighet

14 söndagen efter trefaldighet

15 söndagen efter trefaldighet

16 söndagen efter trefaldighet

17 söndagen efter trefaldighet

Den helige Mikaels dag

Tacksägelsedagen

20 söndagen efter trefaldighet

21 söndagen eñer trefaldighet

Ändamål

Act Svenska kyrkan (R)

SKU (F) - Byte 4/7 - 11/7 (KN)

Svenska kyrkan i utlandet (R)

ACT Svenska kyrkan (F)

SKU (F)

Act Svenska kyrkan (R)

Diakonal hjälpfond (F)

SKU (F)

Diakoniinstitutionema (R)

Ekumeniskt arbete, konferens för
europeiska kyrkor (R)

Svenska Kyrkans Unga
i Härnösands stift (S)

Hela människan (R)

Vänstiñsarbetet
i Härnösands stiñ (S)

Svenska kyrkan i utlandet (start
insamlingsperiod) (R)

Sveriges Kyrkosångsförbund (R)

SKUT (F)

Asylrättscentrum (R)

Svenska kyrkan
HÄRNÖSANDS STIFT
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Datum
31 oktober

Frälsningen

6 november
Helgonen

7 november
Vårt evighetshopp

14 november
Vaksamhet och väntan

21 november
Kristi återkomst

28 november
Ett nådens år

5 december
Guds rike är nära

12 december
Bana vägför Herren

19 december
Herrens moder

25 december
Jesufödelse

26 december
Martyrerna

Söndag el. helgdag
22 söndagen efter trefaldighet

Alla helgons dag

Söndagen efter alla helgons dag
(alla själars dag)

Söndagen för domsöndagen

Domssöndagen

l söndagen i advent

2 söndagen i advent

3 söndagen i advent

4 söndagen i advent

Juldagen

annandag jul
(den helige Stefanos dag)

Ändamål

SKUT (F)

Svenska kyrkan i utlandet
(slut insamlingsperiod) (R)

Värsta kris- och traumcent (F)

Act Svenska kyrkan (R)

SKUT (F)

Act Svenska kyrkan
(start julkampanj (R)

Jul i Öppen gemenskap (F)

Svenska Kyrkans Unga (R)

Act Svenska kyrkan
(del av julkampanj en) (R)

Den gode herdens skola i Betlehem (F)

Act Svenska kyrkan
(del av julkampanjen) (R)

Svenska kyrkan
HÄRNÖSANDS STlFT
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