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Häggdångers församlingsråd Datum 2019-04-16 

Häggdángers församlingshem kl 18.30- 20.30 

Ord. Ledamöter Ersättare 

Beslutande markeras med X. Icke tjänstgörande ersättare, som är närvarande anges med N, Frånvaro markeras med 0, 

N Ersättare Annika _Öhman 

N Ersättare Eva Söderström 
N Ersättare Margareta Bolin 

Ordförande Yngve Nilsson 
Ledamot Leif Thörnlund 
Ledamot Laila Ahlberg 
Ledamot Nils Erik Biberg 
Ledamot Gun-Britt Rodling 
Ledamot Barbro Westerholm 
Komminister Ulf Andersson 
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Justerare â/d/
\ 

Eva Söderström 

AN SLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Församlingsrád 
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FR 13 § Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet efter 
psalm och ord av Ulf Andersson 

FR 14 § Justering 
Eva Söderström utses till justerare. Justering äger rum måndagen den 29 
april kl 18.30 i församlingshemmet. 

FR 15 § Godkännande av kallelse och ärendelista 
Kallelse och ärendelista godkänns efter tillägg. 

FR 16 § Föregående protokoll 
Ingen anmärkning. 

FR 17 § Planering 
Ulf Andersson redogör för planering inom församlingen juni t.o.m. 
december 20 l 9. 
På midsommardagen 25 juni firas sedvanlig friluftsgudstjänst vid 
församlingshemmet. Ansvarig för kaffe och tårta är Laila Ahlberg. 
Vid gudstjänst i Barsvikens kapell den 7 juli leder domprost Kent 
Nordin gudstjänsten. Barsvikensdagen infaller den 27 jdli och 
församlingen medverkar med informationsbord och gudstjänst i kapellet. 
Leif Thömlund kontaktar Lena Viik på pastorätet angående gåvor att 
dela ut. Den 11 augusti firas friluftsmässa vid församlingshemmet. Gun- 
Britt Rodling och Margareta Bolin ansvarar för fika. De äldres dag äger 
rum den 1 september. Anmälan om deltagande ska ske till Berit Selling. 
Yngve Nilsson och Leif Thörnlund ansvarar för lunch. 
Stiftsfest äger rum i Östersund den 21-22 september. Två ledamöter från 
varje församlingsråd får åka. Buss avgår från Härnösandi Anmälan ska 
göras i maj till Leif Thörnlund. 
Den 6 oktober anordnas höstcafé och i november öppenkyrka på 
Allhelgonahelgen. 
Sopplunchema fortsätter under hösten och de är välbesökta. 

FR 18 § Från prästerligt håll 
Ulf Andersson informerar att kollektändamål ska ändras från den 5 maj 
till den 25 maj. Rikskollekt för kyrkans unga flyttas till den 25 maj och 
kollekt till internationellt arbete den 5 maj. 
Infomation angående brist på musiker inom pastoratet. Bristen är tre 
kyrkomusiker inom landsbygdsförsamlingama och ytterligare en tjänst 
när Sanna Norlander går på föräldraledighet i sommar. Hon ansvarar för 
bamkörema. 
Församlingsrådet beslutar skicka en skrivelse till kyrkorådet i pastoratet 
angående det stora behovet av att skyndsamt få dessa tjänster besatta 
(bilaga 2019-04-16 -1). 

FR 19 § Rapporter/information 
Ulf Andersson informerar från samverkansmötet mellan kyrkan, 
Bygdegårdsföreningen, Intresseföreningen och ñskevårdsföreningen i 
Häggdånger. Föreningarna ska samverka med gemensarht utskick 
angående aktiviteter. Gemensam annons i tidningen Yipbie. Nästa
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FR 20 § 

FR21 § 

FR22 § 

FR23§ 

samverkansmöte äger rum den 28 augusti i Bygdegården och är öppet 
för intresserade. 

Församlingsinstruktionen 
Arbetsgruppen inom församlingsrådet består av Yngve Nilsson, Leif 
Thörnlund, Laila Ahlberg och Eva Söderström och kommer att träffas 
den 21 maj kl 18.30 i församlingshemmet för tillskapande av ytterligare 
skrivelser angående församlingens utveckling. 

Övriga frågor 
Annika Öhman anser att en av de nyss monterade strålkastarna, som ska 
belysa den västra sidan av kyrkan, bländar dem som kommer på vägen. 
Ulf Andersson tar upp detta med fastighetsingenjören. 

Yngve Nilsson tar upp frågan om hundar på kyrkogården. Många kyrkor 
har förbudsskyltar vid ingångar till kyrkogården. Önskemål att sådana 
skyltar även sätts upp i Häggdånger.

\ 

Församlingsrådet anser att hundar ska förbjudas att beträda kyrkogården 
samt att förbudsskyltar ska sättas upp. 

Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 10 september 2019, kl. 18.30. 
Ansvarig för psalm och fika är Eva Söderström och Nils-Erik Biberg. 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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Härnösands pastorat 

Häggdånger f'orsamlingsråd sammanträde 2019-04-16 

Till kyrkorådet i Härnösands pastorat 

F örsamlingsrådet i Häggdånger har beslutat att till kyrkorådet i Härnösands pastorat framföra 
om för att kyrkomusikertj änsten i församlingen inte har tillsatts. För närvarande “saknas 1:e 

kyrkomusiker på tjänster i landsbygdsförsamlingama varav en i Häggdánger. 

Häggånger församling har sedan kyrkomusiker Maria Robertsson avslutat sin tjänst ijanuan' 
2018 haft Marco Fonseca som tillfällig körledare och musiker, samtidigt som han ansvarat för 
andra körer och övrigt musikemrbete i andra församlingar. 

Musiken är en mycket viktig del av gudstjänstlivet i Häggdånger. Musik i somrharkväll. 
höstkväll, i vårkväll liksom helger då kören i församlingen medverkar samlar många åhörare. 
En obesatt musikertjänst inverkar på sikt menligt på kyrkans verksamhet 

Vi önskar att kyrkorådet skyndsamt tillsätter kyrkomusikertjänsten i Häggdånger församling 
genom att hitta nya vägar att locka sökande till vårt pastora; 

Enligt .1pr 
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