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Hemsö församlingsråd Datum 2021-05-10

Plats och tid: Hemsö församlingshus, 15.00 - 16.30

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

Ordinarie ledamöter Ersättare
O Torsten Norberg, ordförande X Kerstin Nilsson
X Per-Göran Sundin, vice ordförande X Karl-Erik Nilsson
0 Urban Jonsson X Rolf Sjölander

Vakant
X Inger Sundin
X Johan Holgersson, prästerlig ledamot

Övriga deltagande: Domprost Kent Nordin

Utses att justera: Rolf Sjölander

Tid och plats för Prästhushamn
justering: Torsdag 13/5 kl 10.00
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Hemsö församlingsråd

Sammanträdesdatum/Plats 202 1-05-10 - Hemsö församlingshus
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HeFr § 27 Mötets öppanden

HeFr § 28

HeFr § 29

HeFr § 30

HeFr § 31

HeFr § 32

Vice ordförande Per-Göran Sundin hälsar välkommen och öppnar mötet. Vi sjunger
psalm 214 vareñer domprost Kent Nordin läser delar av episteltexten från
Bönsöndagen och leder i bön.

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

Val av justerare samt tid och plats för justering
Rolf Sjölander utses att justera dagens protokoll. Justering sker i Prästhushamn i
samband med gökottan på Kristi himmelfärds dag, 13/5 kl 10.00.

Föregående protokoll
Efter genomgång läggs föregående protokoll till handlingarna. Följande notering görs:
- Röstmottagare: Anmälan om röstmottagare på Hemsön är gjord till valnämnden.

Information
- Komministertjänst, med församlingsansvar för Högsjö och Hemsö församlingar

som en del av tjänsten, utlyses den här veckan med sista ansökningsdag 6/6.
- Coronarestriktioner kvarstår tills besked om annat kommer. Medverkande

räknas inte in i deltagarantalet om 8 personer.
- Hemsö församling har ökat antalet medlemmar med ca 10% till 107

kyrkotillhöriga. Övriga församlingar i pastoratet har haft ökande utträden. En
sannolik förklaring till detta är konflikten på stiftskansliet.

Församlingsinstruktion
Ett första utkast till församlingsinstruktion för församlingarna i Härnösands pastorat
föreligger. Det tänkta upplägget med flera workshops med deltagande av både
anställda och förtroendevalda har inte kunnat genomföras p g a Coronarestriktionema.
Det pastorala programmet i utkastet är framtaget av olika projektgrupper med
anställda och har diskuterats vid en digital workshop, där även kyrkorådets ledamöter
och församlingsrådens ordförande var inbjudna. Utkastet kar sedan sammanställts av
domprost Kent Nordin och komminister Johan Holgersson. Församlingsrådet går
igenom utkastet och delger sina synpunkter, för kommande bearbetning av förslaget.
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HeFr § 33

HeFr § 34

HeFr § 35

Kommande verksamhet
Under sommaren firas följande gudstjänster:
- To 13/5 kl 9.00: Gökottai Prästhushamn.
- Lö 26/6 kl 18.00: Midsommargudstjänst
- Sö 4/7 kl 15.00: Friluñsgudstjänst vid Hemsö fästning
- Lö 10/7 kl 18.00: Musik i sommarkväll - Musikdagen i juli är inställd, varför

gudstjänsten genomförs som enskilt arrangemang. Multi-instrumentalist Ronney
Magnusson medverkar.

- Sö 18/7: Gudstjänst, sommargästemas söndag. Sommargästema i Dalom står som
värdar. Kontaktperson är S-O Eriksson

- Sö 25/7 kl 18.00: Musik i sommarkväll: Björn Larsson, basbaryton
- Sö 1/8 kl 18.00: Gudstjänst
- Sö 8/8 kl 11.00: Mässa
- Sö 15/8 kl 18.00: Musik i sommarkväll: ”Folkrock och visor från Norrlands

inland”, Johan Piribauer '

- Sö 12/9 kl 11.00: Mässa, De äldres dag.

Församlingsrådet lyfter möjligheten att satsa på förfriskningmed enkelt tilltugg efter
musik i sommarkväll, om det ärmöjligt utifrån smittspridningsrisken.
Församlingsrådets medlemmar är villiga hjälpa till.
80-årsfest för personer födda 1940 och 1941 kommer i höst att ordnas under två
dagar, varav en i Säbrå och en i Högsjö

Sommarcafé med öppen kyrka 28/6 - 25/7. Öppettider tisdagar, torsdagar och
lördagar kl 12.00-15.00. Ansvariga för de olika veckorna blir:
- v 26 (28/6-4/7): Kerstin och Karl-Erik Nilsson
- v 27 (5-11/7): Rolf och Kerstin Sjölander
- v 28 (12-18/7): Per-Göran och Inger Sundin
- v 29 (19-25/7): Torsten Norberg och Helen Eriksson

Verksamhetsäskande 2022
Inför arbetet med verksamhetsplan och budgetäskande för 2022 lyfter
församlingsrådet följande verksamheter, för att komma igång med det som var
planerat sedan tidigare:
- Mat & Prat, 2 gånger per termin

Samlingar i samband med gudstjänster; semlor, våñ'eldag, påskfrukost,
Sommarcaféet med öppen kyrka.
Julöppen kyrka och byggande av julkrubba den 23/12.

Avslutning
Vice ordförande Per-Göran Sundin förklarar sammanträdet avslutat.
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