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§ 13 
Sammanträdets öppnande 
Ordföranden, Inger Andersson, förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna. 
 
§14  
Föregående protokoll 
Det föregående mötets justerade protokoll gås kortfattat igen om och läggs till handlingarna- 
 
§15. Godkännande av dagordningen 
Föreliggande dagordning godkändes med tillägg under punkten Övriga frågor 

§ 16 
Val av protokollsjusterare samt senaste dag för justering 
Sig-Britt Engdahl utsågs att justera dagens protokoll samt beslutades att protokollet justeras 
digital senast den 30 maj. 
 
§ 17 
Rapport från tjänstgörande präst 
 Johannes  Tirén redogör för hur den krisartade bristen på präster, med sju vakanser bland femton 
tjänster, starkt påverkar arbetsfördelning och gudstjänstplanering. Sammanlysning av gudstjänster har 
dock inte behövt tillgripas i nämnvärd omfattning då veniater fyller vissa luckor.  
Tillgången på kyrkomusiker är också ansträngd men verksamheten kan upprätthållas med duktiga 
vikarier. 

Beslutsärenden 

§ 18 
Församlingsrådets möten under 2022   
Beslutades att  

- kommande församlingsråd hålls klockan 13.00 tisdagarna 6 september och 18 oktober. 

 

§19  
Val kyrkvärdar/kyrkvärdsfrågor 
Beslutades att 
1. följande kyrkvärdar får förnyat förtroende under innevarande mandatperiod 

Inger Andersson, Inez Gustafsson  och  Ingela Ahlqvist vid Bodsjö kyrka 
Birgitta Marklin, Bertil Olsson och Lennart Berggren vid Sundsjö kyrka 
Gunilla Ljungqrantz och Hans Eurenius vid Revsund kyrka 

2. samt att till ny kyrkvärd i Revsund utse Birgit Malmqvist, Förberg.  
 

§ 20 
Val inventarie- och textilansvarig 
Uppdragen som  textil- och inventarieansvarig diskuteras då det för närvarande saknas ansvarig. 
Uppdragets innehåll, ansvar  och krav på kompetens upplevs som något otydligt men skall enligt 
kyrkoordningen upprätthållas av kyrkvärd. 
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Kyrkvärdarna efterfrågar en översiktlig utbildning om uppdraget och anser att det bör finnas någon 
kyrkvärd vid var och en av våra kyrkor med kunskap och ansvar för kyrkans liturgiska textilier och 
inventarier av kyrkohistoriskt värde. 

Beslutades 
1. att utse Birgit Malmqvist till textil- och inventarieansvarig i  Revsund Sundsjö Bodsjö 

församlingen. 
2. att meddela vederbörande tjänsteman på länsstyrelsen om valet av textil och inventarieansvarig 
3. att verka för att kyrkvärdarna ges viss utbildning beträffade liturgiskt historiska och värdefulla 

textilier och inventarier av kulturhistoriskt värde i allmänhet och församlingens föremål i 
synnerhet. 

 

§ 21 
Gemensamt födelsedagskalas/firande av  församlingens jubilarer 
Församlingsrådet har tidigare beslutat övergå från individuell uppvaktning av 80-, 90- och 100-åringar 
i samband med deras födelsedagar till att varje  halvår ordna ett gemensamt födelsedagskalas till 
vilket det utgår en personlig inbjudan till respektive jubilar.  

Föreslås att födelsedagskalaset genomförs i anslutning till en gudstjänst den 18 september i Revsund.   
Det innebär att Bräcke får sin gudstjänst flyttad till klockan 11.00 och gudstjänsten i Sundsjö flyttas 
till Revsund klockan 15.00 och att födelsedagskalaset genomförs efter gudstjänsten. 

Beslutades 
1. att  individuella inbjudningar sänds till varje jubilar 
2. att till festkommitté utse Kerstin, Birgit, Gudrun, Barbro, Inger och Ingela 
3. att om inte finansiering går att ordna via pastoratets ekonomi, betala kalaset via 

församlingsrådets eget anslag  
4.  att, om så behövs för beslut beträffande för anslagets storlek, hålla ett extra församlingsråd i 

anslutning till någon av Johannes Tiréns gudstjänster i vår församling. 

 

§ 22  
Församlingskollekter 
Föreslogs att ett par noterade förfrågningar om församlingskollekter avslås och ersätts så att det två 
närmaste församlingskollekterna tilldelas ACT för deras verksamhet för Ukraina. Därefter återgår vi 
till den tidigare ordningen. 

Beslutades 
- att kommande två församlingskollekter, efter justerat protokoll, skänks till ACT/Ukraina  

och vi därefter återgår till ordinarie modell. 
 

§ 23  
Gudstjänstplan 2022 
Föreslås i enlighet med beslut i § 21 att byta tid för gudstjänst den 18 september med Bräcke så att 
Revsunds gudstjänst blir klockan 15.00. 

Gudrun påminde om att längtan efter, och behovet av, gudstjänster på Erskes efter pandemiuppehållet 
är stort. 
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Johannes tar med sig frågorna om ändringen den 18 september för  Sundsjö/Revsund/Bräcke och 
önskemålet om gudstjänster på Erskes med stor ambition men påminner återigen om det besvärliga 
personalläget. 

Beslutades  
1. att Johannes och arbetslaget arbetar för den förändring som diskuterats för Sundsjö, Revsund och 

Bräcke den 18 september 

2. att Johannes om möjligt lägger in  någon gudstjänst på Erskes under hösten och planerar in 
ytterligare någon under 2023. 

Informations- och diskussionsärenden 
§ 24  
Hur hanterar vi barnperspektivet i våra beslut? 
Frågan är, och skall, alltid vara aktuell om vi menar att barnen är vår, trons och hela svenska kyrkans 
framtid!  
Lennart har, som förtroendevald, deltagit i den grupp som inför pastoratssammanslagningen arbetat 
med hur barnperspektivet skulle kunna tillgodoses i olika beslutsfunktioner och lämnar en kortfattad 
information om läget.  
Övriga deltagare, i barnperspektivgruppen, har som anställda arbetat med barn och ungdomar och 
hämtats från det blivande pastoratets olika delar tillsammans med en representant från stiftet.  
Gruppen har under hand rapporterat till interimsstyrelsen om sina funderingar. Kyrkorådet har efter 
sammanslagningen beslutat att gruppen fortsätter sitt arbete inom pastoratet. 
Nuläget är att vi, med hjälp av stiftet, inom en snar framtid kan se fram emot en utbildning som 
förhoppningsvis ger bra svar på frågan i rubriken. Till dess får vi ständigt bära frågan med oss i alla 
beslut. 
 
§ 25  
Information från, och idésamtal om, den lokala verksamheten 
Bodsjö meddelar att man under hela pandemin haft fungerade kyrkvärdar och samlats kring kyrkkaffe. 
Soppverksamheten under hösten. 
Sundsjö meddelar att Byskvallret återupptagits och har genomförts 7 april och 5 maj. Återupptas 
därefter den 1 september. 
Rådets ledamöter från Revsund antyder vissa ambitioner framöver då pandemin tagit slut och Birgit 
kommer in som ännu en kyrkvärd. 
 
§ 26  
 Frågor att kommunicera med kyrkoråd 
1. Helgvaktmästare Eva Laggren har skriftligt informerat församlingsrådet om vissa problem och 

önskemål beträffande ljusstakar och brandsäkerhet, speciellt vid våra ”större ljushögtider”. 
2. Staketet och minneslunden vid Bodsjö kyrka är i dåligt skick och bör åtgärdas. 
3. I Sundsjö har besökare vid nya kyrkogården påtalat förbuskning och att minnesstenen lutar  starkt 

i minneslunden. Förändringen är påtaglig vid jämförelse med ett tidigare taget vykort. 
4. Påtalades, återigen, att kyrkbänkarna i Revsund är mycket obekväma jämfört med andra kyrkor 

och bör enkelt kunna åtgärdas med ”ytterligare bräda” i ryggen. Lösningen är dock troligen är en 
fråga också för Länsstyrelsen. 
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Beslutades att 
1.  frågan om ljusstakar och viss brandsäkerhet i våra kyrkor vidarebefordras i första hand till 

kyrkvaktmästarna som troligen kan lösa problemen 
2. frågorna om staketet och minneslunden i Bodsjö, som i första hand kan vara frågor för 

arbetsledande kyrkvaktmästare och kyrkogårdssutskott, vidarebefordras till dessa för 
ställningstagande 

3.  frågan om minneslunden  på nya kyrkogården i Sundsjö vidarebefordras till arbetsledande 
kyrkvaktmästare och kyrkogårdsutskottet 

4.  frågan om kyrkbänkarna i Revsund vidarebefordras till kyrkorådet för kännedom och till 
fastighetsansvarig och fastighetsutskottet.. 

 
§ 27  
Stiftelserna 
Inget att rapportera denna gång. 

§ 28   
Övriga frågor (väckta vid mötet) 
1. Gudrun och Barbro, som vid senaste ”Byskvallret” i Sundsjö Sockenstuga ansvarade för 

verksamheten i soppa och fika, påtalar att köksutrustning som diskmaskin och framför allt spis 
fungerar dåligt med svag kapacitet. Stora delar av målade och lackerade ytor vid spis och 
arbetsbänk är mycket slitna och ger ett något ohygieniskt intryck.  

2. Birgit påtalar att det finns en hel del vindfällen på Egendomsnämndens mark i Förberg. 
 
Beslutades 
1. att vidarebefordra synpunkterna på köket i Sundsjö Sockenstuga till fastighetsansvarig  

bedömning av åtgärder 
2. att  informera Egendomsnämndens stiftsskogvaktaren i Mellersta distriktet för bedömning av 

eventuell åtgärd. 

§ 29  
Mötets avslutande 
Johannes Tirén håller en kort andakt varefter ordförande förklarar mötet avslutat. 
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