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Ordinarie ledamöter Ersättare 
X Torsten Norberg, ordförande X Kerstin Nilsson 
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HeFr § 24 Val av kyrkvärd 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 2021-03-29 

Sida 3 

Frågan om val av kyrkvärd efter avgångna Kerstin Sjölander tas åter upp. Enligt 
kyrkoordningens kriterier för en församling, där det bland annat sägs att det ska finnas 
förtroendevalda som tar ansvar för att församlingens grundläggande uppgift kan 
utföras, ingår att två kyrkvärdar ska vara ledamot eller ersättare i församlingsrådet, 
varför ytterligare en kyrkvärd behöver utses. Under nuvarande Coronarestriktioner 
finns det dock en tveksamhet att engagera sig som kyrkvärd, varför Hemsö 
församlingsråd beslutar 
Att tills vidare låta rollen som kyrkvärd vara vakant. 
Att inför valet av nytt församlingsråd sträva efter att rekrytera personer som är villiga 
att gå in i uppgiften som kyrkvärd. 

HeFr § 25 Verksamhetskommentarer 2020 
Församlingsrådet tar del av verksamhetskommentarer gällande pastoratets 
församlingar för år 2020. En verksamhet som fungerat bra och där en fortsatt satsning 
bör göras är sommarcafäet med öppen kyrka. Även satsningen på julöppen kyrka den 
23/12 bör fortsätta också efter Corona. 

HeFr § 25 Kommande verksamhet 
Under det kommande kvartalet firas följande gudstjänster: 
- 1/4 kl 22.30: Mässa i mörkret. 
- 4/4 kl 11.00: Påskdagsmässa 
- 13/5 kl 9.00: Gökotta i Prästhushamn. 
- 26/6 kl 18.00: Midsommargudstjänst 

Samlingen Mat & Prat den 21/4 är inställd, liksom försommarfesten i Gropen på 
nationaldagen. Fortfarande föreligger inget besked om musikdagen kan firas som 
vanligt. 

Kerstin Nilsson lämnar besked om att sommargästerna i Dalom kommer att stå som 
värdar för sommargästernas söndag den 18/7. Kontaktperson är S-O Eriksson 

Sommarcafä med öppen kyrka planeras för perioden 28/6 - 25/7. Öppettider i likhet 
med föregående år tisdagar, torsdagar och lördagar kl 12.00-15.00. Varje familj som 
är representerad i församlingsrådet åtar sig att ansvara för en vecka vardera 

HeFr § 26 Avslutning 
Ordförande Torsten Norberg förklarar sammanträdet avslutat. 
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HeFr § 18 Mötets öppanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 2021-03-29 

Sida 2 

Ordförande Torsten Norberg hälsar välkommen och öppnar mötet. Komminister 
Johan Holgersson läser evangeliet för palmsöndagen och leder i bön. 

HeFr § 19 Upprop och godkännande av kallelse och dagordning 
Upprop av närvarande sker. Kallelse och dagordning godkänns. 

HeFr § 20 Val av sekreterare 
Då inget förslag till ny sekreterare för resterande del av mandatperioden föreligger 
förklarar komminister Johan Holgersson sig villig att tills vidare fortsätta med 
sekreterarskapet. Hemsö församlingsråd beslutar 
Att till sekreterare för resterande del av mandatperioden utse komminister Johan 
Holgersson. 

HeFr § 21 Val av justerare samt tid och plats för justering 
Per-Göran Sundin utses att justera dagens protokoll. Justering sker i Hemsö kyrka i 

samband med Mässa i mörkret på skärtorsdagen, 1/4 kl 22.00. 

HeFr § 22 Föregående protokoll 
Efter genomgång läggs föregående protokoll till handlingarna. Följande notering görs: 

§ 15 - Domkyrkoorganist Lars G Fredriksson har meddelat, att eftersom Hemsö 
läktarorgel är fullt fungerande är det inte aktuellt att anta erbjudandet om ny orgel. 

HeFr § 23 Information 
Ingen sökande på utlyst komministertjänst, där församlingsansvar för Högsjö 
och Hemsö församlingar var en del av tjänsten. 
Coronarestriktioner kvarstår. 
Vid kyrkovalet behövs fyra röstmottagare i vallokalen på Hemsön. Anmälan 
sker till ordförande Torsten Norberg. 


