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Högsjö församlingsråd Datum 2021 -02-1 O

Högsjö, Digitaltmöte kl. 18:00 - 19:30

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 N 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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Högsjö församlingsråd
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FR 1 § Inledning, mötets öppnande.
Ordförande Lennart Backlund hälsade välkommen till dagens
digitala församlingsrådsmöte och förklarade därefter mötet för öppnat.
Därefter inleder Johan Holgersson med textläsning och bön.

FR 2 § Upprop.
Ordförande hade upprop av församlingsrådet ledamöter enligt
förteckning i inledning av protokollet.

FR 3 § Fastställande av dagordning
Beslut: Kallelsen och dagordning godkändes.

FR 4 § Val av justerare samt tid och plats för justering.
Beslut: Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
valdes Sonny Andersson. Protokollet justeras 2021-02-21 ca kl.18:00
i Högsjö kyrka.

FR 5 § Föregående protokoll.
Ordförande gick igenom föregående mötesprotokoll som godkändes
och lades till handlingarna.

FR 6 § Information.
Johan Holgersson konstaterar att för närvarande kvarstår Corona
restriktioner med 8 personer som max antal besökare på gudstjänster och
mässor. All annan verksamhet som studiegrupper, barnverksamhet och
körverksamhet är pausade.
Johan Holgersson informerar också om personalförändringar,
som att pastoratets kommunikatör Kristina Mattson har slutat och ny
kommunikatör är Maria Nylander. Sven Alberius blir under denna
termin kvar som ansvarig präst för Högsjö och fortsatt rekrytering
pågår för att anställa präst ansvarig för Högsjö - Hemsö församlingar.

Ordförande och Johan Holgersson informerar också från pastoratets
ordförande träff. Protokoll från mötet har skickats ut till rådet ledamöter.
Under hösten ska nomineringsmöte hållas inför val av församlingsråd
för kommande mandatperiod, i Högsjö sker detta den 17 oktober.

Biskopsvisitation sker i februari 2022 och i samband med visitationen
vill biskopen träffa vårt församlingsråd
Under våren kommer inventering och dokumentation göras av alla
föremål i våra kyrkor. Detta görs avansvarig kyrkvärd, församlingspräst
och vaktmästare.
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Medlemsvård.
Församlingsrådet har ett flertal gånger under dagens församlingsråds
möte återkommit till frågan hur vi ska nå utmed information till våra
församlingsmedlemmar när olika aktiviteter genomförs. Ingen
information ges längre i dagspressen utan annonsering sker i tidningen
Yippie samt via sociala media t.ex. Facebook och Instagram.
Det finns även möjlighet att prenumerera på det månadsprogram som
kommunikatören sammanställer genom att meddela Svenska kyrkan
Härnösand sin e-post adress.
Johan Holgersson informerar att pastoratets kommunikatör
sammanställer information enligt den bokning som görs för olika
aktiviteter och det är upp till den som bokar att informera om t.ex vilken
musikalisk inriktning ett musikframträdande har samt vilka som deltar.
Lena Landin efterlyser bättre information på socialamedia vad som

pågår i våra landsorts församlingar.
Johan Holgersson och ordförande ger gemensamt rådet ett förslag att vi
vid någon av vårens kommande församlingsrådsmöte ska bjuda in
pastoratets kommunikatör Maria Nylander samt vid samma möte även,
enligt tidigare församlingsråds beslut, bjuda in vår musiker Ellinor
Stenlund.
Beslut: Johan Holgersson får till uppdrag att framföra rådets inbjudan
till Maria Nylander och Ellinor Stenlund

Ordförande ställer fråga till församlingsrådet hur vi kan hjälpas åt för att
nå ut till våra ca.l 100 ortsbor som är våra medlemmar.
Johan Holgersson tycker att vi i samband med inventeringen av kyrkans
föremål bör inbjuda till visning av kyrkorummet och kyrkans inventarier
och även under våren/sommaren erbjuda kyrkogårdsvandring.

Rolf Skoglund informerar rådet om att i andra församlingar träffas en

Gudstjänstgrupp som förbereder veckans gudstjänst/mässa. Olika
personer från församlingen kan ingå och ge ökad delaktighet i kyrkans
aktiviteter. Johan Holgersson säger att för att detta ska fungera är det
viktigt att det finns en och samma präst som är ansvarig för
församlingen. En gudstjänstgrupp kan startas i Högsjö när pastoratet
anställt en ansvarig präst för vår församling samt att Corona
restriktionema har lättat.

Lena Landin berättar att det under maj månad är 300 år sedan vår G:a
kyrka blev nedbränd i de sk. Ryssbrändema. Detta är något som bör
uppmärksammas och om intresse finns kan det göras i samarbete med
Högsjö hembygdsförening. På så sätt involveras fler ortsbor.
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FR 7 § Utvärdering av verksamheter föregående år.
Församlingsrådet är eniga att under rådande omständigheter med Corona
restriktioner har verksamheten fungerat bra. Friluftsgudstjänster under
sommaren vid gamla kyrkan har varit ett gott alternativ till den
verksamhet som normalt varit inne i kyrkan. Öppen kyrka på julaftonen
var en välbesökt och uppskattad ersättning då vi valde att ställa in
Andakt vid julkrubban och Julnattsmässa.

FR 8 § Vårterminens verksamhet.
Söndagen den 14 februari startar årets faste aktion som detta år

genomförs med ett antal digitala aktiviteter. Vi kommer att kunna delta i
digitala auktioner och även ge bud på olika aktiviteter som genomförs av
pastoratets anställda.
Rådet diskuterar hur och om vi kan genomföra årets Påsknattsmässa.
Johan Holgersson får i uppdrag att se om vi i stället för nattens mässa
kan fira påsk ofta eller mässa under Påskdagen.

FR 9 § Gudstjänstschema sommar och höst.
Inför mötet har rådet deltagare fått ta del av uppdaterad verksamhetsplan
för Högsjö.
Johan Holgersson informerar oss om att vi även under sommaren 2021
fortsätter med gudstjänst och mässor ute vid Gza kyrkan. Förutom våra
corona restriktioner gäller även att man inte bör vistas inne i Gza kyrkan
då det befaras att kyrkan är angripen av svartmögel.
Sommarens planerade musikgudstjänster genomförs i Nya kyrkan.
Lena Landin frågar när skador i taket i Nya kyrkan kommer att
renoveras. Enligt rådets ordförande skall renoveringen endast ta några
veckor att genomföra och Johan Holgersson får i uppdrag att ta reda på
när detta ska ske.
Församlingsafton i församlingsgården planeras till onsdag den 24
november.
Rådet tycker att Julhelgens aktiviteter även i år kan genomföras med

Julöppen kyrka från kl. 10:00 och som avslutas kl.12:00 med Andakt vid
Julkrubban.

FR 10 § Församlingskollekter, komplettering till tidigare beslut.
Beslut: Johan Holgerssons och församlingens kyrkvärdar får i uppdrag
att besluta om ändamål för församlingskollekter under
resterande del av 2021.
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Kommande sammanträden för församlingsrådet.
Beslut:
Onsdag 2020-03-24 kl. 18:00
Onsdag 2020-05-05 kl. 18:00
Onsdag 2020-09-15 kl. 18:00
Onsdag 2020-11-17 kl. 18:00

Rådet beslutar också att första mötet år 2022 blir 2022-02-09
då med det församlingsråd som välj för nästa mandatperiod och med
deltagande av vår biskop som under den veckan genomför
biskopsvisitation i pastoratet.

Avslutning.
Ordförande Lennart Backlund förklarar församlingsrådets digitalamöte
för avslutat och konstaterar att det varit vissa svårigheter med ljud och
bild, samt uttrycker önskan om att vi snart kan återgå till ”fysiska”
församlingsrådsmöten.
Ordförande tackar däreñer mötesdeltagarna för visat intresse.
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