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FR 36 § Mötets öppnande

Ordförande Margareta Byström öppnar mötet varefter Mattias läser
Psaltaren 145 och ber en bön. Mattias deltar via högtalartelefon.

FR 37 § Upprop och godkännande av kallelsen och ärendelistan

Upprop hålls. Kallelsen och ärendelistan godkänns.
Till övriga frågor tillägges:
Församlingsråd för mandatperioden 2022-2025
Installation av ny pastor i Filadelñakyrkan

FR 38 § Godkännande av föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

FR 39 § Val av justeringsperson

M välja Jörgen Kristiansson till justerare.

FR 40 § Information om sommarens aktiviteter

- För första gången på många år ägde gudstjänst rum vid Källan i

Gussjö den 30 maj. Få deltagare men värt att planera för en sådan

gudstjänst sommaren 2022 ändå.

- Vid avtackningen av Knapp Anna Eriksson den 6 juni hade
restriktionema med anledning av Covid-19 lättat så många kunde
delta i gudstjänsten och efterföljande förtäring utomhus. Mattias
läste upp ett tack-kort som Knapp Anna hade skickat.

- Midsommardagen ñrades mässa i kyrkan. Därefter bjöd
församlingen på kyrkkaffe i Gröna rummet.

- Pilgrimsvandringen den 22 augusti. Vandringen gick från Stigsjö till

Hässjö där det bjöds på soppa efter mässan.

Fortsättning nästa sida § 40
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Resonemang förs om det faktum att det oftast är få deltagare vid
gudstjänstema. Vid musikarrangemang med andakt kommer

betydligt flera. Vad kan göras för att nå ut med evangeliet i den tid vi
lever i nu när de flesta inte väljer att gå till kyrkan på söndagar. Det
beslutas att församlingsbor som kommer för att rösta den 19

september och de som kommer till gudstjänsten med efterföljande
höstauktion och nomineringsmöte den 10 oktober ska ges möjlighet
att ge sin syn på gudstjänstlivet och församlingsarbetet. Övriga i
församlingsrådet uppmanas att komma med förslag till Jörgen och
Mattias på upplägg och frågeställningar.

Genomgång av verksamhetsplan för hösten 2021 - Mattias

Bamverksamheten startar den 30 augusti med familjeeftermiddag
Kl. 13.00 - 16.00 för Stor och liten, miniorer och juniorer. Till att
börja med hålls träffarna utomhus på grund av pågående pandemi.

Efter diskussion beslutas att gudstjänst inför jakttid ej ska

genomföras under hösten. Frågan om sådan temagudstjänst tas upp
till ny diskussion under 2022.

Stina Östman låter hälsa att onsdagsträffen startar upp med litet
ändrat upplägg. Träffarna kommer att hållas en gång per månad och
med café. Förhoppningsvis ska musiker kunna medverka.
Andaktema på Brunnegården kommer också att upptas igen. Stina
kommer att verka för att flera ideella ska engagera sig i diakoni-

gruppen, för enstaka insatser som att hjälpa till på Brunnegården vid
andakter och för att dela utjulblommor. Sorgegrupper startar upp
vecka 35.

Emma Ekebjörk meddelar via Mattias att Stigsjökören startar upp

körövningarna igen. Planerad medverkan i gudstjänstema är 10

oktober, 6, 21 och 28 november samt 24 och 26 december.

Vem kan tjänstgöra vid de olika tillfällena med servering?

12 september Församlingsfest: Karin, Margareta och Solveig
25 september Kyrkfrukost: Margareta och Mia (Sofia reserv)
3 oktober Senioremas dag: Jörgen och Karin
10 oktober Höstauktimen/nomineringsmöte: Annica, Mia och Sofia
12 december Kyrkfrukost: Jörgen och Sandra
Mattias kontaktar Stina som tillsammans med Annica Falbe

(värdinna) får planera lämplig mat och fika till dessa datum utifrån
Coronasäker servering.
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Bibelstudier

Jörgen informerar om att bibelstudium börjar onsdagen den 22

september kl. 18.30 - 20.00. Tema Psaltaren 23. Samtal kring texten där

Jörgen och Sverker Ågren ansvarar som bibelstudieledare. Tre eller fyra
gånger är det tänkt att träffas. Anmälan till Jörgen.

Övriga frågor

- Installation av ny pastor (Magnus Enström) i Filadelñakyrkan,
Stigsjö, 2019-09-05. Margareta, Jörgen och Karin representerar
Svenska kyrkan, Stigsjö församling. Gåva i form av boken

Stigsjö kyrka och en blomma kommer att överlämnas.

- Församlingsråd nästa mandatperiod. Några kommer att lämna

församlingsrådet varför vi behöver ställa frågan till medlemmar i

församlingen om man vill engagera sig i församlingsrådet för
nästa mandatperiod, info'r nomineringsmötet den 10 oktober.

Nästa möte

Nästa möte tisdagen den 26 oktober 2021 kl. 18.30.

Avslutning

Margareta tackar för närvaro och bra diskussioner och avslutar
mötet.


