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Öppnande

Efter inledande bön hälsade ordförande Viktor Lund alla välkomna och förklarade mötet
öppnat. Upprop förrättades.

§ 76

Val av protokollsjusterare

Församlingsrådet beslutade
att utse Gustav Petersson Fernlöf till justerare för sammanträdet.
att protokollet justeras senast måndagen den 5 november på pastoratets kansli.

§ 77

Dagordning

Ordförande Viktor Lund redogjorde för dagordningen.
1. Öppnande
2. Val av justerare
3. Dagordning
4. Arbetet med nya handboken och gudstjänstplanen
5. Hissen i Högsbo kyrka
6. Övriga frågor
7. Barnkonsekvensanalys
8. Kommande möte
9. Avslutande
Församlingsrådet beslutade
att fastställa dagordningen utifrån ordförandes förslag.

§ 78

Arbetet med nya kyrkohandboken och gudstjänstplanen

Församlingsherde Lisa Westberg informerade om hur arbetet med den nya kyrkohandboken
och gudstjänstplanen för Högsbo församling har förlöpt.
Under januari-september 2018 har olika grupper från Församlingsrådet, den gudstjänstfirande
församlingen och personalen arbetat med när, var och vilka gudstjänster som församlingen
skall fira.
Dessa grupper har varit en arbetsgrupp från Församlingsrådet, barn- och familjeteamet,
personalen kring Högsbomässan, personalen från Sjukhuskyrkan, prästkollegiet och
musikerna samt ett utbildningstillfälle på pingst för alla intresserade.
Några tankar som framkommit i grupperna:
* att det är viktigt att ta tillvara barnens intressen på olika sätt genom att välkomna dem med i
gudstjänstfirandet.
* att arbetssättet kring gudstjänsten skall vara samma i de båda kyrkorna.
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* att skapa barn-rum.
* att skapa delaktighet i gudstjänsterna för både vuxna och barn. Inte bara som deltagare utan
på ett aktivt sätt medverka i gudstjänsten genom t ex ljuständning, kollektupptagning och textläsning.
* att lyfta fram kyrkoårets olika tider genom att prästen delar lite kort information vid gudstjänsten om var vi befinner oss i kyrkoåret och genom färgsättningen på agendorna.
* att fira festhögmässa i Högsbo kyrka vid speciella tillfällen.
* att plocka fram ett urval av psalmer som församlingen har möjlighet att lära sig bättre och
att de urvalet följer kyrkoåret.
* att en genomlysning av Högsbomässan samt ny tid för denna mässa välkomnas.
* att Kaverös är nöjda med fortsatt ordning med gudstjänst och mässa varannan söndag.
Församlingsherden föredrog också sitt förslag till gudstjänstplan för Högsbo församling den
närmaste tiden.
Församlingsrådet diskuterade kring gudstjänstplanen utifrån presentationen. En viktig tanke
var att det är viktigt att genomföra en utvärdering om ett år för att se hur den nya gudstjänstplanen har fallit ut.
Församlingsrådet beslutade
att ställa sig bakom det av Församlingsherden framtagna förslaget till gudstjänstplan.
/Gudstjänstplanen skall lämnas till Kyrkoherden för godkännande./
att genomföra en utvärdering kring den nya gudstjänstplanen om ett år.

§ 79

Ny hiss i Högsbo kyrka

Marine Clarin Hellman redogjorde att Kyrkorådet, vid sitt senaste sammanträde, beslutat att
ansökan om bygglov för den nya hissen i Högsbo kyrka. Den tänkta placeringen är att hissen
skall sammanbyggas med den höga delen av kyrkan. Detta kommer att med föra att predikstolen på utsidan försvinner.

§ 80

Övriga frågor

Dan Melander berättade om Petrus, den man som under många år stått utanför ICA-butiken på
Axel Dahlströms torg, och hans levnadsvillkor. Petrus bor med sin brorson och flera andra
under mycket knappa förhållanden. Dan har under årenslopp lärt känna Petrus och talar ofta
med honom. Detta har väckt tankar hos Dan om att försöka hjälpa Petrus till en drägligare
tillvaro.
Dan har två tankar på hur Högsbo församling skulle kunna vara med hjälpa Petrus i hans
utsatta situation.
* En tanke är att församlingen skulle kunna införskaffa en vinterbonad husvagn, till Petrus
och hans brorson, och placera vid församlingshemmet. Petrus skulle då kunna hjälpa till vid
odlingarna.
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* En annan tanke är att inleda en dialog med ICA och Biblioteket på Axel Dahlströms torg om
att Petrus skulle kunna bli torgvärd. Han skulle då kunna hjälpa till med olika saker t ex packa
matkassar för ICAs kunder.
Dan Melanders avsikt är att sprida sina tankar till Församlingsrådet att kunna diskutera vid ett
senare tillfälle
Församlingsrådet beslutade
att presidiet får i uppdrag att ta med Dan Melanders tankar vid nästa presidiemöte och där
besluta när frågan skall tas upp.

§ 81

Barnkonsekvensanalys

Församlingsrådet gick igenom sammanträdets beslut och fann att man inte fattat några beslut
som har någon negativ konsekvens för barn och unga.

§ 82

Kommande sammanträde

Församlingsrådet beslutade
att nästa sammanträde hålls den 28 november kl. 18.00 i Högsbo församlingshem.

§ 83

Mötets avslutande

Ordförande Viktor Lund tackade alla deltagare och tillsammans lästes välsignelsen. Därefter
förklarades sammanträdet avslutat.
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