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Prästerlig ledamot Johan Holgersson

Övriga deltagande:

Sekreterare

Ersättare Dagny Backlund
Ersättare Linda Åberg Luthman
Ersättare Rolf Skoglund
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FR 34 § Inledning, mötets öppnande.
Ordförande Lennart Backlund hälsade välkommen till dagens
församlingsrådsmöte och förklarade mötet för öppnat.
Johan Holgersson inleder mötet med att läsa psaltartexten från
Sextonde söndagen efter trefaldighet, med tema Döden och Livet.

FR 35 § Upprop.
Ordförande hade upprop av församlingsrådets ledamöter enligt
förteckning i inledning av protokollet.

FR 36 § Fastställande av dagordning
Beslut: Kallelsen och dagordning godkändes

FR 37 § Val av justerare samt tid och plats för justering.
Beslut: Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
valdes Dagny Backlund. Protokollet justeras 2021-09-29 kl. 17:30
i Högsjö kyrka.

FR 38 § Föregående protokoll.
Ordförande gick igenom föregående justerat mötesprotokoll som
lades till handlingarna.

FR 39 § Information och Kyrkovalet 19 september.
Då det inte finns någon som sökt tjänsten med ansvar för Högsjö och
Hemsö församlingar kommer kommunister Knapp Anna Eriksson att
tjänstgöra under höstterminen.
Corona restriktionema upphör den 29 sept. och gudstjänstliv och övrig
verksamhet återgår till norrnalläge. Nu kommer vi även att kunna hyra ut
kyrkans lokaler till minnesstund eller dop fest.
Högsjö-Hemsö kören återupptar nu sin verksamhet med övningar i
Högsjö kyrka och kören behöver nytillskott på körrnedlemmar då några
slutat i och med uppehållet p.g.a. coronarestriktionerna.

Vid kyrkovalet den 19 sept. röstade i pastoratet ca 17 % av pastoratets
röstberättigade, något färre än vid kyrkovalet 2017.
Rådet diskuterade det preliminära resultatet i kyrkovalet för vår
församling. Johan Holgersson får i uppdrag att informera ansvarig i
pastoratet att se över handikapp entré i församlingsgården, dörren är
mycket trög att öppna och en nivåskillnad i utgången gör det riskabelt att
köra ut med rullstol.
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Nomineringsmöte 17 oktober.
Den 17 oktober efter gudstjänst kommer nomineringsmöte för ledamöter
till kommande mandatperiod i vårt församlingsråd att genom föras.
Knapp Anna Eriksson kommer att leda mötet.
Christina Pettersson och Lena Landin fixarmed fika till
nomineringsmötet.

Ekonomisk rapport.
Johan Holgersson ger rådet en ekonomisk rapport som visar att det för
innevarande verksamhetsår finns stora överskott som beror på att
verksamheter varit pausad under coronaepidemin.
I pastoratet har gemensamma inköp för församlingarna gjorts och då har
även kostnaderna lagts på pastoratsgemensamt konto.

Uppföljning av genomförd verksamhet.
Församlingsrådet får ta del av uppföljning och statistik för den
verksamhet som hittills genomförts under 2021.
Musik i vår/sommar kväll har haft många besökare men även Gudstjänst
för själ och hjärta, med övervägande musik på programmet har lockat
gudstjänstdeltagare till vår kyrka.

Verksamhet hösten 2021.

a. Gudstjänstplan
Rådet går igenom kommande verksamhet för 2021.
I samband med minnesgudstjänsten planerar vi för att finnas på
kyrkogården, fredag 5 nov och lördag 6 nov. mellan kl.10:00 - 16:00
för att mötas de som kommer för att tända minnesljus på kyrkogården.
Även kyrkan hålls Öppen under dessa dagar. Lennart Backlund får i
uppdrag att göra schema för bemanning på kyrkogården och i kyrkan
under dessa 2 dagar. Johan Holgersson får i uppdrag ordna reflexer eller
ljus som vi kan ge till våra besökare.
Efterminnesgudstjänsten flyttar gudstjänstverksamheten till
församlingsgården då kortaket ska åtgärdas i kyrkan. Takarbetet
beräknas vara klart i mitten av december.
Den 29 september upphör coronarestriktionema och vi kan därför
återuppta att samlas till ”kyrk fika” efter gudstjänst och mässor.

än'
'1, 6.1"



Härnösands pastorat
Högsjö församlingsråd

FR

FR

44§

45§

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4
Datum 2021-09-22

b. Församlingsaftnar.
Församlingsafton planeras den 24 november kl.18:30. Vi startat ACT;s
julkampanj med bl.a. lotteri. För underhållningen föreslås att vi ska
tillfråga Henrik Åberg om han kan komma och underhålla och Lena
Landin kommer att ta kontakt med Henrik Åberg. Församlingsrådet
ordnar med fika och Dagny Backlund, Birgitta Johansson, Lena Landin
och Christina Pettersson tar på sig uppdraget.

c. Studiecirklar
Rådet är mycket positiva till att komma i gång med studiecirkel i
Högsjö. Johan Holgersson undersöker om det finns någon i pastoratet
som vill ta sig an uppdraget att leda oss i studier liknande den
studiegrupp vi hade före coronapandemin, ”Lev i Petrus”.
Före restriktionema påbörjades även en studiegrupp med inriktning på
”besöksgrupp”, vi hoppas att även den gruppen kan återta sin
verksamhet.

Information till allmänheten.
Pastoratets månadsblad, med information om vad som händer i de
församlingar som ingår i pastoratet, distribueras nu till ett hundratals
prenumeranter. Vi behöver informera till våra församlingsbor om att
prenumerera påmånadsbladet digitalt eller med vanlig post.
Församlingsrådet konstaterar att vi ofta får höra från våra församlingsbor
att de inte känner till vad som sker i vår kyrka. Några saknar de
predikoturer som tidigare fanns i ortstidningen. Rådet betonar att vi
gärna själva delar ut information/handafñscher i våra församlingsbors
postlådor Lex. inför församlingsafton.

Verksamhetsplan och budget för 2022.
För den verksamhet som planeras för 2022 finns ekonomiska medel
budgeterade.
Församlingsrådet beslutar att det under 2022 ska planeras för
Seniorernas dag för alla församlingsbor 65 år och äldre samt att vi
fortsätter med jubilaruppvaktning för alla som fyller 80 år och som
därefter ska uppmärksammas på sin födelsedag, vart femte år
(85, 90 ...).
Pastoratet ordnar en pastoratsgemensam fest för alla som under
året fyllt 80 år och rådet tycker att vi därför inte behöver ordna en egen
”80 års fest” för våra församlingsbor utan att de med sina respektive
bjuds in till denna pastoratsgemensamma fest.
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FR 46 § Utbildning och kurser.
Stiftets IDE-dag planeras att genomföras i Sollefteå lördag
den 12 feb.2022.

FR 47 § Församlingsinstruktion.
Pastoratets samtliga iörsamlingsrâde

har, under Våren, efter genomgång
lämnat synpunkt på församlingsinstruktionen och nu får rådet ta del av
reviderat förslag som skall beslutas i kyrkofullmäktige den 9 nov. för att
därefter kunna tas i bruk från 2022.

FR 48 § Avslutning.
Nästa församlingsrådsmöte planeras till 17 nov. och till detta möte kan
vi bjuda in de som är nominerade att ingå i rådet fr.o.m. 2022.
Ordförande Lennart Backlund förklarar församlingsrådets möte för
avslutat och tackar mötesdeltagarna för visat intresse.


