
HÄRNÖSANDS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HEMSÖ FÖRSAMLINGSRÅD Datum 20190429 

Plats och tid: Hemsö Församlingshus kl.18.45 Beslutande markeras med X. 
lcke tjänstgörande ersättare, som är närvarande anges med N. Frånvaro markeras med 0. 

Närv. Ledamöter Närv. Ersättare 

X Torsten Norberg X Kerstin Nilsson 

X Per-Göran Sundin N Karl-Erik Nilsson 

0 Urban Jonsson N Thore Bergman 
V Kerstin Sjölander 

Å IngerSundin 

0 Kent Nordin X Johan Holgersson 

Utses att justera: Kerstin Nilsson 
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35%“ LUÅ/ Paragrafer nr 23-37 
Kerstin Sjölander , 

:lförande "MAS/ice“ \\\ 'VAL/v:) 

Justerare 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ. Hemsö församlingsråd, 'Sammanträdesdatum 20190429 
Datum föranslags uppsättande: ZOM 05 H 
Datum för anslags nedtagande: 2014 05 1?“ 
Förvaringsplats för protokoll: Pastorsexpeditionen, Härnösand 

Underskrift [LA m M1/ 

Justen'ng signatur:



HÄRNÖSAN DS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HEMSÖ FÖRSAMLINGSRÅD Datum 20190429 

§23 

§24 

§25 

§26 

.7t .. 

§28 

Mötets öppnande 
Ordförande Torsten Norberg hälsade välkommen och öppnade mötet. 
Komminister Johan Holgersson läste bön över mötet och församlingen. 

ngkännande av kallelse 
Kallelsen godkändes. 

Dagordning 
Dagordning godkändes. 

Val av justerare 
Kerstin Nilsson valdes att justera protokollet. 

Föregående protokoll 
Lästes igenom och lades till handlingarna. 
Efter en rättelse: Johan Holgersson ska markeras med X vid kommande möten. 

Verksamhet vad sgm varit 
Sammanfattningsvis har det varit en bra period, med ett varierat utbud. 
Musik i Trettondagstid och Ljusmässan var lite sämre deltagande. Soppluncherna 13/2 och 
10/4 samlade i snitt 20 pers. och blev uppskattat av medverkande. Gudstjänst i Församlings- 
huset med tillhörande våfflor lockade ca 10 personer. Mässa i Mörkret,pá Skärtorsdagsnatten 
har känts lite osäkert de sista åren, men detta år kändes positivt med ökande antal besökare 
och en dramatisk och högtidlig mässa som uppskattades av alla. 
21/4 Páskdagsmässa i kyrkan med tillhörande lunch i Församlingshus, Susanne Öhlen var 
präst och Eskil Lindbäck organist, en trevlig samvaro med ägg och sill och musik. 

Verksamhet vad som kommer 
30/5 Gökotta i Prästhushamn, kl 9.00 Christina Grönros/ Per Brudsten samt även andra 
frivilliga. Medtag fikakorg! 
6/6 Försommarfest i Gropen kl.15.00 
22/6 Midsommargudstjänst kl 18.00 med Domprost Kent Nordin 
27/6-27/7 To Fre Lö kl. 12-15 Sommarcafe i Församlingshuset med öppen kyrka för 
semestrande och andra som vill titta in! 
30/6 Friluftsgudstjänst på Hemsö fästning kl.15.00 Christina Grönros/ Eskil Lindbäck. 
Ändrat klockslag, för de som vill köpa kaffe i serveringen pä fästningen. 
6/7 Musikdagen 12-15, Musik i sommarkväll kl.18.00 Domprost Kent Nordin/ 
14/7 Mässa kl.15.00 Annika Strindin/Knapp Anna Eriksson 
21/7 Sommargästernas söndag. t h. Annika Strindin kl.11.00 (Daloms By)värdar. 
28/7 Musik i sommarkväll kl.18.00 Johan Holgersson/ Mingel på kyrkbacken 
4/8 Gudstjänst med dopfest kl.15.00 Johan Holgersson/ POSK serverar kyrkkaffe. 
11/8 Musik i sommarkväll kl.18.00 flyttas till annat datum, pga krock med Musikrádets arr. 
i Gropen samma dag. 

25/8 Gudstjänst kl.15.00 Johan Holgersson 
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HÄRNÖSANDS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HEMSÖ FÖRSAMLINGSRAD Datum 20190429 

§ 30 Deltagande i Stiftsfesten 

§31 

832 

§33 

§34 

535 

§36 

§37 

21-22 septemberi Östersund. Pastoratet står för kostnaden för 2 pers. från församlingsräd och 
2 ideella som vill åka dit. 

§ud§fä n§t§tati§tik 201 B 

Församlingsrådet tar del av redovisad statistik och Johan Holgersson redovisar en tolkning 
som skickas med som Bilaga 1. Gudstjänststatistik 2018. 

Verksamhetsplan 2020 
Mötet beslutar att fortsätta med soppluncher, men istället kalla det för “mat och prat" luncher. 
Och så ofta det är möjligt, att servera kyrkkaffe och mingla på kyrkbacken där det passar. Om 
försöket med sommarcafe blir bra, så kan det bli en fortsättning. 
Likaså glögg och varmkorv servering i samband med Adventsgudstjänst. 
Se Bilaga.: 

Utbildninggnsgirationsdag 
Förslag om att delge alla medlemmar tillgång till information om utbildningar/inspirations- 
dagar förslagsvis genom mailkontakt. 

Prästerlig ledamot informerar gm allt som kan vara av intresse 
Ny diakon anställd, med ansvar för Cafe Trädgårn i Härnösand. Samt en ny pastorsadjunkt 
vid namn Annika Strindin tillträder. Berit Selling går i pension vid årsskiftet, och Eskil Lindbäck 
lämnar sin tjänst till sommaren. 
En ny församlingsinstruktion tas fram med början hösten 2019, för att kunna antas hösten 
2021. 

Övriga frågor 
P-G Sundin tar upp frågan om körbidrag, 1000 kr/medlem frán pastoratet, där ingår även 
reseersättning. Kan diskuteras om en högre ersättning mot längre körsträcka. 
Ljudanlägggning i Församlingshus behöverjusteras, samt bärbar mikrofon i kyrkan. Båda har 
ett störande ljud vid användande. 
Kerstin Nilsson frågor om det finns någon policy vid uppvaktning av medlem i församlingsräd. 
Svar: Enskilt församlingsräd bestämmer själv och medel tas ur lämplig kassa. Förslag de som 
unollar". 

Nomineringsmöte bestäms till 29/9 på De äldres dag. 

Nästa möte 
Blir den 16/9 och Torsten Norberg blir kaffeansvarig. 

Avslutning 
Ordförande avslutade mötet och tackade Kerstin Nilsson för magnifika smörgåsar och kaffe. 
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Bilaga 1 till protokoll Hemsö församlingsrád 2019-04-29 

Gudstjänststatistik 2018 

Utifrån domprostens skrivning om dispens från kravet att fira huvudgudstjänst 
förtydligar Hemsö församlingsrád skrivningen i §52/2018 med att rådet godkänner 
förslaget att huvudgudstjänst för Härnösands pastorat firas i domkyrkan varje sön- 
och helgdag och att övriga församlingar i pastoratet, däribland Hemsö församling, 
helt befrias från kravet att fira huvudgudstjänst. 

Bilaga 2 till pratakoll Hemsö församlingsråd 2019-94-29 

Verksamhetsinriktning Hemsö församling 2029 

Gudstjänstutbudet har i stort sett funnit sin optimala form med fler gudstjänster 
på sommaren och vid helger. Någon fortsatt minskning av antalet gudstjänster 
är inte önskvärd. Inför framtiden behöver dock utbudet under vinterperioden 
ses över, liksom utformningen av församlingens gudstjänster. Vid en dispens 
från huvudgudstjänstkravet är det önskvärt med en enklare form av 
gudstjänst/mässa. 
Musiken spelar en viktig roll, varför satsningen på Musik i sommarkväll ska 
fortsätta, liksom musikarrangemang under övriga delen av året. 
P 9 a Hemsökörens storlek samövar man med andra körer, vilket innebär 
långa körvägar till övningstillfällena. Detta bör beaktas vid beräkningen av 
köranslaget. 
Gemenskapen runt gudstjänsten är betydelsefull. Så ofta som möjligt bör 
kyrkkaffe, kyrkbacksmingel eller andra samlingar ordnas efter gudstjänsterna. 
Några större samlingar är våffelservering vid Jungfru Marie bebädelsedag, 
påsklunch, sommargästernas söndag, dopfest för alla som döpts på Hemsön 
det senaste året och de äldres dag med kyrkmiddag. 
Försöket med soppluncher permanentas, dock med namnändring till "Mat & 
Prat", med 4-5 samlingar under året. 
Om försöket med sommarcafé under sommaren 2019 slår väl ut görs en 
fortsättning nästa år.


