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FR 1 § Mötets öppnande

Ordförande Margareta Byström hälsar ledamöterna välkomna till
sammanträdet. Mattias Huss läser delar ur Psaltaren 25 och ber en
bön.

FR 2 § Upprop och godkännande av kallelsen och ärendelistan

Upprop hålls. Kallelsen och ärendelistan godkänns med tre tillägg
till övriga frågor.
- Församlingsfest 23/5
- Fasteauktion 4/3
- Friluftsgudstjänst vid Källan i Gussjö 30/5

FR 3 § Adjungerad till mötet
..

Adjungerade till mötet är Stina Ostman och Emma Ekebjörk.

FR 4 § Val av justeringsperson

A_tt välja Jörgen Kristiansson till justerare.

FR 5 § Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkännes och läggs till handlingarna.

FR 6 § Gudstjänststatistik och information

- Aktiviteter mellan oktober till eñer nyårets början.
Antal gudstjänstñrare vid gudstjänster:
18 oktober 35 varav 10 barn (ekumenisk gudstjänst)
25 oktober 20
31 oktober 41 varav 2 barn (minnesgudstjänst)
8 november 13
15 november 32 (lekmannaledd gudstjänst)
22 november 10
29 november 8
6 december 9
13 december 1 1, inga barn (gudstjänst med små och stora)
24 december 16 (julöppen kyrka)
1 januari 7
10 januari 8
1 7 januari 7
24 januari 8

Fortsättning nästa sida (§ 6)
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Gudstjänstlivet: Stina och Emma har ordet tillsammans med
Mattias:

Emma berättar att kören är intresserad av att delta vid
gudstjänster med ett färre antal körsångare. Förslag att kören
deltar den 25 februari och den 28 mars vilket beslutas.
Livesända övningar pågår för körrnedlemmama för dem som har
möjlighet att koppla upp sig via datorer. Emma undrar hur hon
ska planera förmusik i vinter/vår/sommarkväll med tanke på
rådande restriktioner. Vi följer de direktiv som finns med
förhoppning om att det ska gå att genomföra dessa program.

Mattias informerar om att de två planerade ekumeniska
gudstjänsterna i januari och mars är inställda pga situationen
med Corona. Gudstjänster de datumen firas istället i Stigsjö
kyrka. Eventuellt blir det en ekumenisk gudstjänst den 25 april
men beslut tas senare. I planeringen för våren var mässa tänkt
för Askonsdagen den 17 februari och att bibelstudiegruppen
skulle involveras. Då bibelstudiegruppen inte har kunnat samlas
på grund av Coronapandemin och då vi inte ñrat askonsdags-
mässa på flera år beslutas att vi ställer in den i år och funderar
vidare under året om vi ska fira den 2022 istället. I övrigt enligt
planering med bland annat lekmannaledd gudstjänst den 28
mars. Bibelstudiegruppen tar nya tag så snart möjlighet ges. Två
samlingar kvar kring Apostlagämingarna. I mitten eller slutet av
februari hoppas vi på att fortsätta, först och främst att slutföra
påbörjade bibelstudier men också att fortsätta med andra böcker
i bibeln.

berättar att det under hösten varit utomhusvandringar i
Byåker. Hon har planer för att starta upp vandringar i Stigsjö
under våren om intresse finns. Man kan tänka sig att träffas i
olika delar av Stigsjö och ta en promenad tillsammans och
samtala. Vi diskuterar om dag- eller kvällstid passar bäst. En
möjlighet att yngre personer deltar om det är på kvällstid. Stina
uppmanar församlingsrådet att komma med tips och tankar kring
var det är lämpligt att förlägga promenadema.
Jörgen erbjuder sig att hålla kontakt med Stina i frågan.
Ingen verksamhet på Brunnegården som läget är nu. Stina säger
att många känner sig väldigt ensamma nu när man inte kan träffa
andra som man varit vana vid.

Information om hur annonseringen av kommande gudstjänster
i pastoratet sker

Predikoturerna har upphört. Det är möjligt att få månadsprogram
hemsänt per post eller mail. Det har kommit igång men ingen
uppgiñ finns om någon har beställt detta från Stigsjö församling.

Fortsättning nästa sida (§ 6)
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Mattias tar upp frågan med Lena Wiik. Ett urval av pastoratets
gudstjänster och övriga aktiviteter annonseras i Yippie. Man kan
också gå in på webbplatsen Svenska kyrkan i Härnösand och där gå
in i kalendern och där ta del av alla evenemang som finns för
samtliga församlingar i pastoratet.

Församlingskollekt

Mattias meddelar att i de fall vi väljer Act Svenska kyrkan som
kollektändamål så finns det en önskan att vi ej öronmärker
ändamålet. Detta då det ger större möjligheter att lägga resurser där
det bäst behövs. Församlingsrådet beslutar:

A_tt ta upp församlingskollekter till Act SvK för de söndagar det
gäller fram till 13 juni. Resterande församlingskollekter året ut
fördelas mellan Act SvK, Open doors och Diakonal hjälpverksamhet
i pastoratet.

Genomgång av kommande aktiviteter för kommande
period januari- mars

Inget övrigt finns att tillägga utöver det som tagit upp i tidigare
paragrafer.

Uppföljning av verksamhetsplan 2020

Vi resonerar kring vad som varit bra och mindre bra under 2020,
ett år som varit väldigt annorlunda på grund av Coronapandemin.
Det vi har lärt oss är att mycket går att genomföra om än på annat
sätt än vad som är brukligt. Vi har blivit mer flexibla och hjälp-
samma. Positivt har varit att många möten har kunnat äga rum
digitalt, gudstjänster har gått att ta del av i pastoratet - Domkyrkan
har sänt livegudstjänster varje söndag.
Emma har spelat och sjungit önskesånger varje onsdag som sänts
via Facebook, något som varit mycket uppskattat.
Utomhusaktiviteter i form av promenader men också Stor och liten
har kunnat bedriva utomhusverksamhet.
Stina berättar att sorgegrupper har fortsatt att träffas då man fått
dispens från gällande restriktioner, en viktig aktivitet.
Mindre bra är att inte kunna fira gudstjänst fysiskt mer än åtta
besökande. Att inte kunna bjuda på ett enkelt fika efter
gudstjänsterna. Att behöva ställa in fasteauktionen. Det mest
negativa har kanske varit den stora ensamhet som många vittnar om.
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Lokal försörjningsplan - utbildning/genomgång med personal
och förtroendevalda, finns det något förslag på datum?

Lokalförsörjningsarbetet är i fas för att kunna läggas fram för kyrko-
fullmäktige i november. Vi i törsamlingsrådet blir inblandade
genom arbetet med Församlingsinstruktionen (FIN) där lokal-
frågorna också tas med.

Övriga frågor

- Församlingsfest. Församlingsfest är planeras till 23 maj på
Pingstdagen. Vi planerar för kyrklunch i församlingshemmet. Om
vädret tillåter kanske vid Stallarna istället? Vi funderar på det till
nästa möte och får vara öppna för eventuella förändringar beroende
på om det råder restriktioner vid den tiden.

- Fasteauktionen. Församlingsrådet beslutar att ställa in faste-
Auktionen 4 mars. Vi föreslår att pastoratets församlingar
tillsammans samlar in pengar genom ett webb-baserat alternativ.
Margareta tar upp frågan vid träffmed församlingsrådsordföranden
den 3 februari. Margareta informerar att Act Svenska kyrkans
fastekampanj börjar den 14 februari med temat ”Under samma
himmel”.

- Friluñsgudstjänst vid Trefaldighetskällan i Gussjö 30 maj. Jörgen
tar på sig ansvaret för att tillfråga markägare och annat som behöver
förberedas för att eventuellt kunna genomföra friluftsgudstjänst vid
Trefaldighetskällan.

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla för bra diskussioner, kommenterar att det
fungerat i stort sett bra att hålla mötet digitalt och avslutar mötet.

Nästa möte torsdagen den 18 mars kl. 18.30 i
församlingshemmet, om så är möjligt, annars digitalt.


