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Högsjö församlingsgård kl. 18.00 - 19:15

Ord. Ledamöter Ersättare

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

X Ordförande Lennart Backlund N Ersättare Dagny Backlund
X Ledamot Sonny Andersson N Ersättare Linda Åberg Luthman
X Ledamot Birgitta Johansson 0 Ersättare Rolf Skoglund
X Ledamot Lena Landin O Ersättare Gullan Eriksson
X Ledamot Christina Pettersson
X Ledamot Anna Andersson
X Prästerlig ledamot Johan Holgersson
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FR 44 § Inledning, mötets öppnande.
Ordförande Lennart Backlund hälsade välkommen till dagens
församlingsrådsmöte som genomfördes som telefonmöte och
förklarade därefter mötet för öppnat. Däreñer inledde Johan Holgersson
med biskop Eva Nordung Byströms bön inför andra vågen av
Corona pandemin.

FR 45 § Upprop.
Ordförande hade upprop av de närvarande vid församlingsrådet enligt
förteckning i inledning av protokollet.

FR 46 § Val av justerare samt tid och plats för justering.
Beslut: Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
valdes Anna Andersson. Protokollet justeras 2020-12-02 ca kl.16:15
på Höstvägen 6, Ramvik.

FR 47 § Fastställande av dagordning
Beslut: Kallelsen och dagordning godkändes med ett tillägg på
agendan, punkten: Nästa sammanträde

FR 48 § Föregående protokoll.
Ordförande gick igenom föregående mötesprotokoll som godkändes
och lades till handlingarna med en kommentar från Johan Holgersson
som meddelar att Sven Alberius, ansvarig präst för Högsjö församling,
fortsätter sin anställning fram till sommaren 2021.

Awyé
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Information om Corona läget mm.
Johan Holgersson informerar om Folkhälsomyndighetens (FHM) nya
Corona regler för kyrkans sammankomster.
Vid Gudstjänster/mässor fårmax 8 personer/besökare delta exkl.
medverkande. Vid begravningsceremoni får 20 personer delta exkl.
medverkande.
Dessa regler gäller fram till 22 december men de kommer troligtvis att
förlängas.
Rådets ledamöter diskuterar hur julaftonens planerade sammankomster
kan genomföras. Det gäller ”Andakt vid krubban” och ”Julnattsmässa”.
Johan Holgersson delger rådet statistik på antalet besökare från andakt
och mässa Julaftonen 2019.
Vi diskuterar olika alternativ för att kunna genomföra årets andakt och
Julnattsmässa. Sonny Andersson undrar om vi kan dubblera t.ex.
julaftonens andakt med krav på att besökare bokar fribiljett.
Vad gäller Julnattens mässa är rådet eniga om att vi detta år måste ställa
in mässan.
Årets ”Nyårsbön” och Trettondagens ”Mässa för stora och små” kan om
möjligt genomföras med hänsynstagande till FHM restriktioner.
Johan Holgersson tar med sig rådets synpunkter och beslut kommer att
tas av pastoratets arbetslag, ansvariga för de som tjänstgör i vår
församling.
Johan meddelar också att Högsjö Kyrka för närvarande är öppen på
dagtid för besök.
Vad som beslutas ska gälla på kommande helgers gudstjänster och
mässor och vad som gäller för bokning av fribiljett och antalet besökare
måste informeras i tidningar och på kyrkans digitala kanaler.

Uppföljning Allhelgonahelgen.
Öppen kyrka och servering av glögg till kyrkogårdens besökare var
mycket uppskattat. Till nästa år bör vi se över hur vi bemannar på
kyrkogården. På fredagen finns kyrkans vaktmästare att tillgå och de bör
räknas in i bemannings schema. Om det även nästa år är många som vill
delta kan vi begränsa passen på kyrkogården till en timma.
Alla i rådet är eniga om att vi även nästa år bör fortsätta med öppen
kyrka och servering på kyrkogården och att det då är önskvärt att vi kan
lämna en gåva till besökarna t.ex. en reflex.
Minnesgudstjänsten dubblerades och anhöriga till avlidna under året fick
en inbjudan och möjlighet att boka platser på gudstjänstema. Tyvärr var
det få besökare på båda gudstjänstema vilket till stor del beror på
rådande Coronapandemi.
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Uppföljning av verksamhet/församlingsrådet 2020.
Inför mötet hade ledamöterna fått information och statistik om de

gudstjänster, mässor och övriga sammankomster som hittills genomförts
under 2020. Vi konstaterar att det varit ett speciellt år p.g.a. Corona
pandemin.

Ekonomisk rapport.
Johan Holgersson går igenom och förklarar den ekonomiska redovisning
som inför mötet skickats till ledamöterna. Då många aktiviteter ställts in
har inte årets budgeterade medel använts.
På fråga från ordförande meddelat Johan att kyrkoavgiften är
oförändrad inför kommande år och att inga personalneddragningar
planeras men däremot görs en omfördelning av ansvarsområden vilket
kan leda till att det blir förändring i antal tjänster.

Utdelning av Julblomma 2020.
Inför mötet har en förteckning över de församlingsbor som 2020 får
julblomma från församlingen, skickats av Birgitta Johansson till rådets
ledamöter.
Blommorna hämtas på Veda trädgård mellan 1 dec.- 4 dec. och i år är
det viktigt att vi överlämnar blomman vid dörrcn och hållcr
rekommenderat avstånd till mottagaren.
Om några blommor av olika orsaker inte kan lämnas till de angiva
församlingsborna får den blomman lämnas till Högsjögården.

Gudstjänster och övrig församlingsverksamhet 2021.
Johan Holgersson har inför mötet skickat förslag på gudstjänstplan för
2021 till rådets ledamöter. Vi går igenom det som planerats och under
årets planeras på söndag ”Sinnesfridsgudstjänst/mässa” kl. 18:00
vid 7 tillfällen. Birgitta Johansson förslår att de planeras som Sinnesfrids
gudstjänster då det planeras för mässa på många övriga söndagar.
I juni planeras för ”Pilgrimsvandring” och Birgitta Johansson föreslår att
vandringen får samma stärkning som vi genomförde i år med start och
mål vid gamla kyrkan samt att tillhörande mässa firas vid Högsjö
hembygdsgård.
En fredag i månaden planeras en ”Fredagsgemenskap” där ”Stor och
liten” och en vuxengrupp samsas om utrymmet på församlingsgården
samt sammanstrålar till en gemensam lättare lunch.
Vilken verksamhet som kommer att kunna genomföras är helt beroende
på hur pågående Coronapandemi utvecklas och programmet kan komma
att ändras.
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FR 55 § Församlingskollekter 2021.
Beslut: fram till 30 maj
24 januari Diakonal Hjälpverksamhet, pastoratet.
7 februari Musikverksamheten, Högsjö
28 februari ACT Svenska kyrkan
4 april Svenska kyrkan i utlandet
25 april Diakonal Hjälpverksamhet, pastoratet
9 maj ACT Svenska kyrkan
23 maj ACT Svenska kyrkan

FR 56 § Nästa sammanträde.
Beslut: Nästa sammanträde; 3 februari 2021 kl. 18:00.

FR 57 § Avslutning.
Ordförande Lennart Backlund förklarar församlingsrådets telefonmöte
för avslutat. Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och
rådets ledamöter önskar varandra en trevlig advent.




