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Datum 2019-04-24 

Inledning 
Ordförande Rolf Skoglund hälsade välkommen och förklarade mötet för 
öppnat. Därefter inleder domprost Kent Nordin med en kort andakt. 

Upprop 
Ordförande hade upprop av de närvarande vid församlingsrådet enligt 
förteckning i inledning av protokollet. Ledamot Sonny Andersson 
närvarande från § 17. 

Val av justerare samt tid och plats för justering. 
Beslut: Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll 
valdes Lena Landin. Protokollet justeras 2019-05-02 ca kl.17:00 
på Höstvägen 6, Ramvik. 

Fastställande av dagordning. 
Beslut: Församlingsrådet godkände dagordningen. 

Föregående mötesprotokoll. 
Ordförande gick igenom föregående mötesprotokoll som godkändes 
och lades till handlingarna. 

Gudstjänstplan för 2019. 
Birgitta Johansson meddelar att hon tagit kontakt med ansvarig för 
Nationaldagsñrandc 6 juni, Hälledal, och meddelat att ingen gudstjänst 
kommer att hållas vid nationaldagsñrandet. Kyrkan kommer att delta 
med ett bord på utställningen /marknaden Johan Holgersson tar kontakt 
med pastoratets kommunikatörer så att de kan föreslå och tillhandahålla 
material till kyrkans utställnings bord. 
Församlingsrådet går igenom gudstjänstplanen för det som återstår av 

2019. Rådet framför önskemål att ”Mässa för stora och små“ den 
24 november förläggs till kl.l 1:00 i stället för som planerat kl. 15:00. 
Johan Holgersson framför våra önskemål och meddelar om tiden går att 
ändra 
Vid höstens upptaktgudstjänst den 1 september planeras invigning av 
Högsjö kyrkogårds nya Askgravlund och kyrkorummets nya altarduk.
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Församlingskollekter resterande av verksamhetsår 2019. 
Församlingsrådet beslutar om följande försmnlingskollekter: 

Den redan beslutade stiftskollekten 5 maj till Svenska kyrkans unga 
flyttas till den 28 april och den 5 maj går församlingens kollekt till ACT 
Svenska kyrkan. 

7 juli ACT Svenska kyrkan 
14 juli Församlingens musikverksamhet 
28 juli ACT Svenska kyrkan 
1 1 augusti Kollekt till den nya altarduken 
25 augusti ACT Svenska kyrkan 
8 september Kollekt till den nya altarduken 
6 oktober Svenska kyrkan i utlandet - SKUT 
20 oktober SKUT 
27 oktober SKUT 
24 november ACT Svenska kyrkan 
8 december ACT Svenska kyrkan 
14 december Församlingens musikverksamhet 
25 december ACT Svenska kyrkan 
31 december ACT Svenska kyrkan 

Verksamhetsplan 2020. 
Församlingsrådet diskuterar olika förslag på aktiviteter inför kommande 
verksamhetsår 2020 och rådet konstaterar att vi måste göra något För att 
få barn och ungdomar att delta i församlingens kyrkoliv. Ledamot Sonny 
Andersson vill att kyrkan bjuder in ungdomar från Hälledals 
ungdomsgård till kyrkan och att vi bjuder på lämplig aktivitet och fika. 
Pastoratets konflrmandgrupp som normalt finns i domkyrkoförsamlingen 
är också välkommen att förlägga någon aktivitet till vår Församling. 

Rådet diskuterar även vilka aktiviteter kyrkan skall erbjuda. Behöver vår 
församling hålla gudstjänst/mässa varje söndag eller kan kyrkan erbjuda 
andra aktiviteter tex. bibelstudier/vuxenundervisning, diakonala 
besöksgrupper eller andra aktiviteter. 

Under verksamhetsåret 2020 fortsätter församlingen med byamöten, 
soppluncher och ”Martagruppen”.
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Utbildning och kurser. 
Stiftsfest i Östersund 21 - 22 september. 
Kyrkorådet har beslutat att för varje församling i pastoratet bekosta 
deltagande, resa och boende för två deltagare från församlingsrådet samt 
två deltagare bland församlingens övriga medarbetare. 
Beslut: Från församlingsrådets deltar Lena Landin och Linda 
Åberg Luthman samt från övriga medarbetare deltar Christina 
Pettersson. 
Deltagarna gör själv anmälan på Stiftsfestens hemsida samt även 
anmälan till pastorsexpeditionen. 

Linda Åberg Luthman deltog på stiftets Idé dag” den 16 februari i 

Sollefteå Linda deltog där på en föreläsning av Erik Lysén om 
förändringsarbetet där organisationen ”Svenska Kyrkans Internationella 
arbete” ändras till ”ACT Svenska kyrkan”. 

Inköp av altarduk. 
Lena Landin berättar att den nya altarduken håller nu på att färdigställas 
av företaget Menja och kommer att levereras till kyrkan i tid till 
invigning av altarduken den 1 september. 
Lena Landin meddelar också församlingsrådet att hon ger en donation 
till församlingen på 6 000 kr till inköp av altarduken. 
Församlingsrådet ledamöter framför ett stort tack till Lena Landin för 
hennes donation till inköp av ny altarduk till Högsjö kyrka. 

Information. 
Johan Holgersson informerar församlingsrådet om personalförhällanden 
som påverkar för vår församling. 
Den 1 april tillträdde Susanne Öhlen en tjänst som präst i pastoratet på 
100 % där 75% tjänstgöring i huvudsak förläggs till Saltviks anstalten 
och resterande del kommer Susanne Öhlen att bl.a. tjänstgöra i Högsjö. 
Under sommaren 2019 prästvigs Annica Strindin som därefter kommer 
att tjänstgöra som pastorsadjunkt under ett år där stor del av tjänsten 
förläggs till Högsjö. 

Domprost Kent Nordin delger församlingsrådets deltagare ett dokument 
”Gudstjänststatistik för Härnösands pastorat ”och efter genomgång av 
hela pastoratets statistik koncentrerar vi oss på statistik för Högsjö 
församling. 
Under 2018 har det ñrats något fler gudstjänster jämfört med 2017 men 
med något färre deltagare totalt. Övriga offentliga gudstjänster visar 
också på en ökning för 2018. 

Avslutning. 
Ordförande Rolf Skoglund avslutade mötet och tackar 
mötesdeltagarna för visat intresse.



STIFTS- OCH RIKSKOLLEKTER 20519 
Fastställd av kyrkostyrelsen 2018<O4-19 och av domkapitlet i Härnösands stift 2018-04-23 

Datum Söndag el. helgdag Ändamål 
l lamm' Nymdage" 

OBS: 27/1 och 19/5. Byte till I Jeus namn 
musikverksamhet 1 Högs 5 

6 januari Trettondedag jul Svenska kyrkans 
Guds härlighet internationella arbete 
iKrisrus (slut julkampanj) (R) 

13 januari 1 söndagen efter trettondedagen Svenska kyrkans 
Jesu dop internationella arbete( F) 

20 januari 2 söndagen efter trettondedagen Svenska Bibelsällskapet (R) 
Livets källa 

27 januari 3 söndagen efter trettondedagen Svenska Soldatliemstörbundet (S) 
Jesus skapar tro 

3 februari Kyndelsmässodagen Svenska kyrkans 
Uppenbarelsens ljus (jungfru Marie kyrkogângsdag) internationella arbete (F) 

10 februari 5 söndagen efter trettondedagen Svenska Kyrkans Unga 
Sådd och skörd 

17 februari Septuagesima Stiftelsen Värsta diakonigård lör 
N d och (jánsl diakonalt utvecklingsarbete (S) 

24 februari Sexagesima (reformationsdagen) Evangeliska fosterlands- 
Det levande ordet stiñelsen, EFS (R) 

3 mars Fastlagssöndagen Svenska kyrkans 
Kärlekens väg internationella arbete 

(start fastekampanjen) (R) 

10 mars 1 söndagen i fastan Svenska kyrkans 
Prövningens stund internationella arbete (F) 

17 mars 2 söndagen i fastän Svenska kyrkans 
Den kämpande ”U" intemationella arbete (F) 

24 mars Jungfru Marie bebådelsedag Svenska Kyrkans Unga/ 2(R) 
Guds mäkriga verk Sveriges Kyrkosångslörbund '/2 

31 mars Midfastosöndagen Svenska kyrkans 
Livets bröd internationella arbete 

(del av fastekampanjen) (R) 

7 april 5 söndagen 1 fastan Svenska kyrkans 
F örsonaren internationella arbete (F) 

(R)=Riksk011ekter, (S):Stiñskollekter Svenska kyrkan 4' 
HÄRNÖSANDS STIFT



Datum Söndag el. helgdag Ändamål 

14 april Palmsöndagen Svenska kyrkans 
Vägen till korset internationella arbete 

(slut lastekampanjen) (R) 

19 april Långfredagen Flyktingar i Härnösands stift (S) 
Korset 

21 april Påskdagen Påsknattsmässa: Svenska 
Kristus är uppstånden kyrkan i Utlandet (F) 

22 april Annandag påsk Svenska kyrkans 
Möte med den ztpp- internationella arbete (R) 
ståndne 

28 april 2 söndageni påsktiden BYTE 5/5 
Påskens vittnen ACT Svenska kyrkan (F) 

5 maj 3 söndagen i påsktiden Svenska Kyrkans Unga 
Den gode Herden i Härnösands stift (S) 

12 maj 4 söndagen i påsktiden Sveriges kristna råd (R) 
Vägen till live! 

19 maj 5 söndagen i påsktiden Svenska Kyrkans Unga '/2 

Att växa i tro Salt barn och unga i EFS '/2 

26 maj Bönsöndagen ACT Svenska kyrkan. (F) 
Bönen 

30 maj Kristi himmelsfa'rds dag Högsjö hembygdsförening (F) 
Herre Över allting 

2 juni Söndagen före pingst AC T Svenska kyrkan (P) 
Iüälparen kommer 

9 juni Pingstdagen Vänstiftsarbete 
Den Heliga Anden i Härnösands stil't (S) 

10 juni Annandag pingst - Ingen gudstjänst 
Andens vind över 
världen 

16 j uni HeJiga trefaldighets dag Svenska kyrkans 
Gud - Fader, San och (missionsdagen) internationella arbete (R) 
Ande 

22 juni Midsommardagen Diakoni i Högsjö (F) 
Skapelsen 

23 juni Den helige Johannes Döparens - Ingen gudstjänst 
Den Högstes profet dag 

30 juni 2 söndagen efter trefaldighet Svenska kyrkans internationella 
Kallelsen till Guds arbete (R) 
rike 

Svenska kyrkan 4- 
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Datum Söndag el. helgdag Ändamål 

7juli 3 söndagen efter trefaldighet 
Förlorad ACT svenska kyrkan (F) 
och återfunnen 

14 juli 4 söndagen efter trefaldighet Musikverksamheten (F) An inte döma 

21 juli Apostladagen Svenska kyrkans internationella 
Sänd mig arbete (R) 

28 juli 6 söndagen efter trefaldighet ACT Svenska kyrkan (F) Ejierfälje/se 

4 augusti Kristi förklarings dag Svenska kyrkan i utlandet (R) 
Jesus fårhärligad 

ll augusti 8 söndagen efter trefaldighct Ny altarduk (F) 
Andlig klarsyn 

18 augusti 9 söndagen efter trefaldighet Svenska kyrkans 
Goda förvaltare internationella m'bete (R) 

25 augusti 10 söndagen efter trefaldighet ACT svenska kyrkan (F) Nådens gåvor 

1 september 11 söndagen efter trefaldighet Hela Människan (R) 
Tro och liv 

8 september 12 söndagen efter trefaldighet Ny altarduk (F) Enheten i Kristus 

IS september 13 söndagen efter trefaldighet Diakoniinstitutionerna (R) 
Medmänniskan 

22 september 14 söndagen efter trefaldighel Ekumeniskt arbete, Europeiska 
Enheten iKristus kyrkokonferensen (R) 

29 september Den helige Mikaels dag Svenska kyrkan i utlandet 
Änglarna (start insamlingsperiod) (R) 

6 oktober |6 söndagen efter tretaldighet SKUT -Svenska kyrkan i 
Döden och live; utlandet (F) 

13 oktober Tacksägelsedagen Sveriges Kyrkosångslörbund (R) 
Lovsång 

20 oktober 20 söndagen efter trefaldighet SKUT -Svenska kyrkan i 
Att lyssna i tro utlandet (F) 

27 oktober 19 söndagen efter trefaldighet SKUT -Svenska kyrkan i 
T røns kraft utlandet (F) 

2 november Alla helgons dag Svenska kyrkan i utlandet 
Helganen (slut insamlingspcriod) (R) 

Svenska IQ/rkan 'år 
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Datum Söndag el. helgdag Ändamål 

3 november Söndagen efter alla helgons dag _ (ingen gudstjänst) 
Vårt evighe/shopp (alla själars dag) 

10 november 21 söndagen efter trefaldighet Rådgivningsbyiån för 
Samhällsansvar asylsökande och ñyktingar (R). 

17 november Söndagen för domsöndagen Svenska kyrkans internationella 
Vaksamher och väntan arbete (R) 

24 november domssöndagen ACT Svenska kyrkan (F) 
Kristi återkomst Philani 

1 december l söndagen i advent Svenska kyrkans 
Ett nådens år internationella arbete (starljuk 

kampanj (R) 

8 december 2 söndagen i advent ACT Svenska kyrkan (F) _ 

Guds rike är nära Lör 14/12: 

15 december 3 söndagen i advent Svenska Kyrkans Unga 
Bana väg för Herren 

22 december 4 söndagen i advent Svenska kyrkans internationella 
Herrens moder arbete (del av julkampanjcn) (R) 

25 “Smb“ Juldagen 24/12 11.00: ACT SV ky (F) 
Jesu/6416156 24/12 23.00: Gode herdens 

26 december annandagjul _ (ingen gudstjänst) 
Martyrerna (den helige Stefanos dag) 31/12 ACT Svenska 

29 december söndagen efterjul Svenska kyrkans internationella 
Guds barn arbete (del av julkampanj en) (R) 

Svenska kyrkan iii 
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