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Inledning, mötets öppnande. 
Ordförande Lennart Backlund hälsade välkommen till dagens 
digitala församlingsrådsmöte och förklarade därefter mötet för öppnat. 
Därefter inleder Johan Holgersson med evangelietext och bön. 

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

Fastställande av dagordning 
Beslut: Kallelsen och dagordning godkändes 

Val av justerare samt tid och plats för justering. 
Beslut: Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll 
valdes Lena Landin. Protokolletjusteras 2021-04-01 ca kl. 18:30 
i Högsjö kyrka. 

Föregående protokoll. 
Ordförande gick igenom föregående mötesprotokoll som godkändes 
och lades till handlingarna med följande kommentarer från Johan 
Holgersson. 
9 § Taket i Högsjö Nya kyrka kommer att renoveras med start 
2021-11-08 och beräknas pågå i fyra veckor. 
10 § Förteckning över Församlingskollekter för hösten och vintern 2021 
har skickats till rådets ledamöter. 

Information. 
Johan Holgersson meddelar att det för närvarande inte blir några 
förändringar vad gäller Corona restriktioner angående antalet besökare 
vid gudstjänster/mässor. 
Efter påsklovet, v 15, kommer pastoratet att starta upp barn och 
ungdomsverksamhet samt om möjligt även studiegrupper. 

Till tjänsten som ansvarig präst för Högsjö - Hemsö finns för 
närvarande inte någon behörig sökande. 
Under sommaren kommer vikarierande präster, Erik Oskar Oskarson 
och Knapp Anna Eriksson att tjänstgöra, samt tjänstebiträdet 
Kajsa Österling som kommer tjänstgöra på gudstjänster och 
musikarrangemang. 

Birgitta Johansson informerar om hälsoläget för vår ersättande ledamot i 
församlingsrådet och kyrkvärd Gullan Eriksson. 
Beslut: Rådet ger Birgitta i uppdrag att överlämna en blomsterbukett till 
Gullan Eriksson. 

Lena Landin inforn1erar om att Ralph Nordlander fd. kantor och 
körledare i Högsjö församling har avlidit. 
Beslut: Johan Holgersson ombesörjer att en gåva till ACT 
lämnas till Ralph Nordlanders mim1e. _/ 
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Diskussion med inbjudna Maria Nylander och Ellinor Stenlund. 
Enligt beslut i tidigare församlingsråd deltar kommunikatör Maria 
Nylander och musiker Ellinor Stenlund i dagens församlingsrådsmöte då 
rådet under flera möten har diskuterat hur vi kan nå våra 
församlingsbor / medlemmar med information om kyrkans aktiviteter. 
Kommunikatör Maria Nylander informerar att alla församlingar i 
pastoratet har samma informationskanaler, främst då sociala media som 
Facebook, Instagram och kyrkans hemsida. Det films även möjlighet att 
prenumerera, till sin e-post eller vanlig post, på månadsprogram som 
informerar om aktiviteter i pastoratets kyrkor. 

Birgitta Johansson tycker att pastoratets annonsering i tidningen Yippie 
inte ger information om vad som händer i pastoratets församlingar och 
Birgitta jämför detta med hur Kramfors pastorat annonserat i tidningen 
Kramforsbladet. Johan Holgersson informerar att det är en medveten 
strategi att infonnationen är mer övergripande för att locka läsaren till att 
söka information. 

Sonny Andersson vill att informationen i kalendern på kyrkans hemsida 
skall innehålla utförligare och tydligare information/programförklaring 
om medverkande t.ex. i musikarrangemang och temagudstjänster. 
Ordförande Lennart Backlund instämmer i Sonnys synpunkter och 
Lennart framför också att vi i rådet tidigare diskuterat möjlighet att dela 
ut informationsblad till våra församlingsbors postlådor inför speciella 
gudstjänsttema eller musikarrangemang. 

Johan Holgersson informerar att pastoratets sommarmusikan·angemang 
kommer att samlas i en gemensam broschyr. 

Vår musiker Ellinor Stenlund vill gärna komma till församlingsrådets 
möte senare i vår för att tillsamman med rådet arbeta på en strategi hur 
vi skall marknadsföra vår församlings musikaktiviteter till våra 
församlingsbor. Ordförande och alla i rådet tycker detta är ett bra 
förslag. 
Ordförande Lennart Backlund tackar kommunikatör Maria Nylander och 
musiker Ellinor Stenlund för deltagande i dagens möte. 

Verksamhetskommentarer 2020. 
Johan Holgersson hade inför mötet skickat ut dokumentet med 
"Verksamhetskommentarer 2020" till församlingsrådets ledamöter. 
Rådet godkänner verksamhetskommentarera med några små rättelser. 
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Reviderad verksamhetsplan för 2021 hade skickats till rådet före mötet 
och Johan Holgersson kommenterar några av sommarens gudstjänster. 
Den 30 maj planeras Friluftsmässa vid Gamla kyrkan för att 
uppmärksamma 300 års minnet av rysshärjningar i Högsjö. 

Sommarens "Musik i sommarkväll" genomförs i Nya Kyrkan och under 
sommaren kommer ett flertal Friluftsgudstjänster/mässor, om vädret 
tillåter, firas vid Gamla kyrkan. 

Avslutning. 
Nästa församlingsrådsmöte planeras till den 5 maj och ordförande 
Lennart Backlund hoppas då att rådet kan träffas i ett "fysiskt möte" på 
Högsjö församlingsgård. 
Ordförande förklarar därefter församlingsrådets möte för avslutat och 
tackar mötesdeltagarna för visat intresse och önskar alla Glad Påsk 


