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Viksjö församlingsrád Datum 2019-04-11 

Viksjö församlingsgård kl 18.30-20.00 

0rd. Ledamöter Ersättare 

Beslutande markeras med X4 Icke tjänstgörande ersättare, soln är närvarande anges med N. Frånvaro markeras med 0. 

Iréne Viklund 
Karl-Åke Engström 
Anna-Lena Tetting 

X Marianne Forsberg 
X EvaBillberg 
O Birgitta Hallerdahl-Lundberg 
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Henry Visén 
Kristina Visén 
Komminister 
Knapp Anna Eriksson 

Övriga deltagande 
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Justerare /áiç b] V1 q u / L 564% 
Kristina Visén 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Församlingsråd 
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Inledning 
Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkommen och överlämnade ordet till Knapp 
Anna som inleder med bibeltext. 
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Upprop 
Ordförande förrättade upprop, alla utom två ledamöter var närvarande. 

Godkännande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes med tillägg om församlingskollekter 

Val av justerare och sekreterare 
Till att justera protokollet valdes Kristina Visen. Eftersom Anna-Lena som brukar 
skriva protokollet var frånvarande valdes Kanpp Anna Eriksson till protokollförare. 

Föregående protokoll 
Ordförande föredrog föregående protokoll som lades till handlingarna. 

F örsamlingskollekter 
Följande kollektändamål beslutades för tiden 21 juli , 29 december 
25 augusti Svenska kyrkans unga 
8 september Musikverksamheten i församlingen 
3 november Musikverksamheten i församlingen 
25 december Diakoniverksamheten i församlingen 

Verksamhetsrapport 
Anna meddelade att verksamhetsrapport för 2018 är skriven och lämnad till Johan 
Holgersson. 

Tillbakablick, vintern 2019 
Knapp Anna redogjorde för vinterns aktiviteter. 
Gudstj änstema på servicehuset fungerar bra. 
Fettisdagen med inbjudan till sparkstafett intresserade inte många. Töväder gjorde att 
ingen stafett kunde genomföras. Spelmansgillet medverkade. 
Den internationella kvällen med föredrag om svedjeñnnarna uppskattades av de som 
var där. Vid stickcaféet brukar 10-12 personer komma. Torsdagsgruppen på 
servicehuset fungerar också bra. Den nya verksamheten föräldra-bamgrupp träffas 
regelbundet på måndagskvällar med varierande antal deltagare. Körverksamheten är 
Vilande. 

Seniorernas dag 12/5 
På grund av vattenskada i köket kommer seniorernas dag att flyttas till hösten Den 

planerade högmässan kommer ändå att hållas i kyrkan. 

Kyrkans och kyrkogårdens dag 13/7 
Kl 16-17130 Kyrkan är öppen för visning och Karl-Åke visar kyrkogården. Iréne och 
Karl-Åke ordnar en frågeslinga 
Kl 17.30 Serveras sallad. Marianne och Iréne förbereder den 
Kl 18.00 Musik i sommarkväll i kyrkan 
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Vindkraftsarbetare 
Med anledning av arbetet med vindkrañsparken vill församlingen erbjuda någon 
aktivitet för de som tillfälligtvis vistas i Viksjö. Vi förslår att en kvällsmässa ordnas 
med särskild inbjudan 

Information, rapporter 
Ramp 
Henry informerade om den kontakt han tagit för bygget av en ramp till 
församlingshemmet. Förslaget är både dyrt och stort. Henry kontaktar Tobias 
Ytterman, Viksjö Bygg för förslag på träramp. 
Inför 2020 
De senaste åren har varken fettisdagen eller den internationella kvällen lyckats 

engagera församlingsboma. Till 2020 föreslås att dessa aktiviteter ersätts med en 
fredagskväll med fredagsmys. 
Under sommaren föreslås en grillkväll på kyrkbacken. 

Kursdag 
Iréne påminde om kursdagen Vandra genom Bibeln på smöråkers föreningsgård den 
13 april. 

Kyrkkaffe 
Nomineringsgruppen POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) erbjuder sig att 
bjuda på kyrkkaffe. Församlingsrådet tackar ja till erbjudandet. 

Altare 
Från Sörgårdens kapell, Stigsjö församling, ñnns ett altare som för närvarande 
förvaras hos Gunnar Hamrin, Hanaberg. Stigsjö församling har ingen användning för 
det och undrar om Viksjö församling är intresserad av att låna, alternativt Överta, det. 
Församlingsrådet är intresserat av erbjudandet och föreslår att det i så fall placeras i 
kyrkan som ett centralaltare och att det nuvarande centralaltaret flytts till 
församlingsgården. Det som nu fungerar som altare i församlingsgården kan kasseras. 

Avslutning 
Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 
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