
Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1Hemsö församlingsrád Datum 2021-02-22

Plats och tid: Hemsö församlingshus, 15.00-15.50
Sammanträdetflyttatfån 2021-02-15, eftersom detplanerade digitala mötet inte gick att
genomföra p g a tekniska problem.

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

Ordinarie ledamöter Ersättare
X Torsten Norberg, ordförande X Kerstin NilssonX Per-Göran Sundin X Karl-Erik Nilsson0 Urban Jonsson N Rolf Sjölander

Vakant
X Inger Sundin
X Johan Holgersson, prästerlig ledamot

Övriga deltagande:

Utses att justera: Kerstin Nilsson

Tid och plats för Församlingsexpeditionen
justering: Måndag 1/3 kl 10.00

: 7/46/Sekreterare //4 , ,få/IA» Paragrafer 1 - 17 §§/Johan Holgersson

Ordförande M4 Cv\ M om (Ms/*7*
Torsten Norberg

Justerare //øxø
Kerstin Nilsson

V

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Hemsö törsamlingsråd

Sammanträdesdatum/Plats 2021-02-22 _ Hemsö församlingshus

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2021-03;°{ I | anslags nedtagande 2021-03-X 2 5
Förvaringsplats för protokoll Församlingsexpeditionen

Underskrift MMA 777%:LC



Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2
Hemsö församlingsråd Datum 2021 -02-22

HeFr§ 1 Mötets öppanden

HeFr § 2

HeFr § 3

HeFr § 4

HeFr § 5

HeFr § 6

HeFr § 7

Ordförande Torsten Norberg hälsar välkommen och öppnar mötet. Komminister
Johan Holgersson läser episteltexten från första söndagen i fastan och leder i bön.

Upprop och godkännande av kallelse och dagordning
Upprop av närvarande sker. Kallelse och dagordning godkänns.

Avsägelse av ledamotskap i församlingsrådet och som kyrkvärd Dnr FPHE 2021-0002
Kerstin Sjölander har avsagt sig sitt ledamotskap i församlingsrådet, liksom av
uppdraget som kyrkvärd.

Val av sekreterare
Eftersom Kerstin Sjölander har avgått från församlingsrådet behöver en ny sekreterare
väljas för resterande del av mandatperioden. Ingen av ledamöterna är villig att i
nuläget åta sig uppdraget. Möjlighet finns att rekrytera sekreterare som inte sitter i
församlingsrådet. Hemsö församlingsråd beslutar
M till sekreterare för dagens möte utse komminister Johan Holgersson.

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kerstin Nilsson utses att justera dagens protokoll. Justering sker på
församlingsexpeditionen måndag 1/3 kl 10.00.

Föregående protokoll
Efter genomgång läggs föregående protokoll till handlingarna. Följande notering görs:- I stället för andakten vid julkrubban och julotta inbjöds till Julöppen kyrka den

23/12, Ett tjugotal personen besökte kyrkan. Detta kan vara något att fortsätta med
även post-corona

- Beslut om församlingskollekter måste förtydligas med uppgift om vilka kollekter
som ska tas upp.

Information
Nyanställd personal: Maria Nylander, kommunikatör; Alex Karlström,
fastighetsingenjör.

- Personal som slutat: Åsa Sjöberg, Knapp Anna Eriksson
- Coronarestriktioner kvarstår.
- Arbetet med Församlingsinstruktionen fortsätter.
- Kyrkoval 19/9
- Biskopsvisitation 7-11/2 2022 med visitationsstämma och -mässa 20/2 2022.
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Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3
Hemsö församlingsrád Datum 2021 -02-22

HeFr § 8 Val av kyrkvärd

HeFr § 9

HeFr § 10

HeFr§ 11

HeFr§ 12

Kerstin Sjölander har avgått som kyrkvärd. Enligt kyrkoordningens regler ska två
kyrkvärdar vara ledamot eller ersättare i församlingsrådet, varför ytterligare en
kyrkvärd behöver utses bland församlingsrådets ledamöter/ersättare. Ingen av de
närvarande är i dagsläget beredd att gå in som kyrkvärd, varför Hemsö församlingsråd
beslutar
M bordlägga frågan.

Val av inventarieansvarig kyrkvärd
Kerstin Sjölander har lämnat uppdraget som inventarieansvarig kyrkvärd, varför en
ersättare måste utses. Hemsö törsamlingsråd beslutar
M till inventarieansvarig kyrkvärd för resterande del av mandatperioden utse Kerstin
Nilsson.

Utvärdering av verksamheten 2020
Församlingsrådet konstaterar att verksamheten bedrivits så bra som möjligt utifrån
omständigheterna, även om vissa arrangemang ñck ställas in (t ex Mat & Prat,
försommarfest, musikdagen, sommargästemas söndag, musik i jultid, julgudstjänster).
Musikgudstjänster är något som drar, och sommarens musikgudstjänster (MISK)
kunde genomföras, inom gällande begränsningar, utan att någon besökare tvingades
vända i dörren. Sommarens café i församlingshuset med öppen kyrka hade många
besökare. Även gökottan i Prästhushamn fungerade bra.
Församlingsrådet lyfter möjligheten att ha utegudstjänster om begränsningarna blir
olika för inomhus- och utomhusarrangemang, med t ex musikgudstjänst i gropen.

Gudstjänsttider
Gudstjänsttiden 15.00 har varit anpassad till att gudstjänst firas kl 11.00 i Högsjö. När
Högsjö firar gudstjänst kl 18.00 kan tjänstgörande personal ha svårt att hinna
transportera sig mellan kyrkorna. Ett förslag när detta inträffar är att gudstjänsten på
Hemsö firas kl 11.00, vilket kommer att ske den 21/3.

Vårterminens verksamhet
Vårens gudstjänster kommer att firas som planerat enligt nedan, under förutsättning
att restriktioner med anledning av coronaviruset inte skärps.
- 21/3 kl 1 1.00: Gudstjänst. Den traditionella våffelserveringen kan troligtvis inte

genomföras.
- 1/4 kl 22.30: Mässa i mörkret.
- 4/4 kl 11.00: Påskdagsmässa
- 13/5 kl 9.00: Gökottai Prästhushamn.
Den inplanerade samlingen Mat & Prat den 24/2 är inställd och samlingen Mat & Prat
den 21/4 är beroende av att restriktionerna lättas.

WW



Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4
Hemsö församlingsråd Datum 2021-02-22

HeFr§ 13 Gudstiänstschema sommar och höst

HeFr§ 14

HeFr § 15

HeFr§ 16

HeFr§ 17

Gudstjänstplan för resterande del av 2021 föreligger. Justeringar kan ske utifrån
coronasituationen. Musikrådet har meddelat att försommarfesten på nationaldagen är
inställd. Datum för en ev musikdag är fortfarande osäkert. Kerstin Nilsson tillñ'ågar
sommargästema i Dalom om att stå som värdar för sommargästernas söndag den 18/7.
För att kunna planera in ett nomineringsmöte läggs en gudstjänst in den 17/10
kl 11.00 varefter nomineringsmöte hålls.

Församlingskollekter, förtydligande av besllt
Vid församlingsrådets beslut om församlingskollekter (§56/2020) godkändes ett
liggande förslag utifrån planerade gudstjänster. Beslutet innebär att följande
församlingskollekter ska tas upp under 2021:
- 5/1: ACT Svenska kyrkan - Gudstjänsten inställd
- 7/2: Diakonal hjälpverksamhet i pastoratet
- 4/4: Svenska kyrkan i utlandet
- 26/6: Diakonal hjälpverksamhet i pastoratet
- 10/7: Musikverksamhet i Hemsö församling- 25/7: Musikverksamhet i Hemsö församling
- 1/8: Diakonal hjälpverksamhet i pastoratet
- 15/8: Musikverksamhet i Hemsö församling
- 7/11: Svenska kyrkan i utlandet
- 25/12: ACT Svenska kyrkan
Eftersom en ytterligare gudstjänst har lagts in den 17/10 beslutar Hemsö
församlingsråd
M den 17/10 ta upp en församlingskollekt till ACT Svenska kyrkan.

Motgggide avM- Orgelläktare
Knapp Bertil Eriksson har erbjudit sig att skänka en läktarorgel med 13 stämmor och
2 manualer till Hemsö kyrka. Behovet av en ny läktarorgel ska undersökas av
pastoratets musiker, varefter det slutgiltiga beslutet om mottagande av gåvan tas av
kyrkorådet, som har det ekonomiska ansvaret, både för montering av orgeln och
framtida underhåll. Församlingsrådet har möjlighet att yttra sig över mottagandet av
gåvan. Församlingsrådet konstaterar att nuvarande orgel är i bra skick och fyller sin
funktion, varför det inte föreligger ett akut behov av en ny orgel, även om detta ev
kunde innebära fler musikaliska möjligheter. Eftersom försarnlingsrådet inte kan
bedöma vad ett orgelbyte skulle innebära musikaliskt och vilka kostnader det skulle
medföra beslutar Hemsö församlingsråd
M överlåta åt domkyrkoorganisten att bedöma behovet av ett orgelbyte och om
kostnaden för detta är relevant.
M ta upp frågan igen om domkyrkoorganisten tillstyrker ett orgelbyte.

Kommande sammanträden
Hemsö försarnlingsråd beslutar
M sammanträda följande måndagar kl 15.00: 29/3, 10/5, 20/9 och 22/11.

UUM
Avslutning
Ordförande Torsten Norberg förklarar sammanträdet avslutat.


