
Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Församlings församlingsrád Datum 2019-06-04 

Häggdängers församlingsgârd 

(Jnl, Ledamöter Ersättare 

Beslutande markeras med X. leke nänstgörande ersättare. som är närvarande anges med N. Frånvaro markeras med 0, 

X Orförande Yngve Nilsson 
X Ledamot Leif Thörnlund 

Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

x Prästerlig ledamot Ulf Andersson 

N Ersättare Evá Söderström 
Ersättare 
Ersättare 

Övriga deltagande 

Sekreterare WW 
Paragrafer l - §§ Söderst rn 

Ordförande E\W\ “EV 
i son\ 

.l uslera re LAW MR“ 
Leif ömlund 

ANSL G/BEVIS 

Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Församlingsrâd, Arbetsmöte med Yngve Nilsson, Eva Söderström. leifThörnlund, UlfAndersson 

Samn'ianlrädesdatum Häggdångers Församlingshem den 2019-06-04 

Datum för Datum för , anslags uppsättande 2019-0 'il' Vi? anslags nedtagande 2019-0 7“ '3, 
Förvaringsplats för protokoll Församlingsexp ditionenUC'/ 
U nderskritl Wu



HÄGGDÃNGERS FÖRSAMLING 2019-06-04 
Arbetsmöte med utsedd arbetsgrupp ur församlingsrådet, 2019-0242, § 8. 

Ordförande Yngve Nilsson 

Sekreterare Eva Söderström 

Justerare Leif Thörnlund 

Prästerlig ledamot Ulf Andersson 

1. Verksamhetsinriktning
_ 

a/ Vad vill vi uppnå med verksamheten i församlingen 
nå så många som möjligt med vår verksamhet särskilt barn och unga. 

b/ vad ska prägla verksamheten 
Den bör vara kravlös, enkel och lätt att komma till ändå ska inte vårt verkliga mål, ett kristet 
budskap försvinna. 
Vara öppen i verksamheten och se dom som kommer för första gången och särskilt välkomna 
dom som är nya. Detta gäller även för grupper som kommer, andra körer och körmedlemmar 
tex. 

c/ Vilka verksamhetstyper ska finnas 

d/ Vad vill vi prioritera? 

Musik 

Gudstjänster med och utan mässa 
Öppen verksamhet för äldre och daglediga i 

Lockande eftermiddagsverksamhet för barn och unga 
Typ församlingsaftnar med lockande innehåll, föredragshållare, musiker

\ 

Verksamhet för barn och unga. 
Musik och sångmedverkan. 

Musiken och kören har haft en positiv utveckling trots att kantorstjänsten inte är tillsatt. 
Eftersom verksamheten i Häggdånger består av mycket musik så krävs en långsiktig 
musikplanering. 
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2. Mål 

a/ Vilka mål vill vi sätta upp för verksamheten? 
- Öka besöksfrekvensen till allt, gudstjänster och övriga .verksamheter 

b/ Vilka mål ska vara mätbara under det kommande året och vilka är mera 
långsiktiga, kanske tom utopiska? 

» Besöksfrekvensen kan vi mäta som vi gör idag. Dubbla den. 

c/ Kvalitativa respektive kvantitativa mål 
› Balans krävs mellan kvantitativa och kvalitativa mål. De följs åt och är beroende av varandra 

(en församlingsafton med få besökare men med ett innehåll som leder till eftertanke och 
diskussion kan vara nog så bra som en musikafton med många besökare) 

Verksamhetsinriktning utifrån de olika verksamhetsgrenarna 

1100 Gudstjänst 

Vilka typer av gudstjänster vill vi fira? 

o Färre mässor, inte en per månad. 
0 Gudstjänster vid påsk, advent och jul är mycket viktiga. 
o Gudstjänster utanför kyrkan ibland tex i Barsvikens kapell på Barsvikensdagen ijuli. 
0 Ett stort inslag av sång och musik i gudstjänsten är önskvärt. 

Tidpunkter, frekvens för gudstjänster 

. Kl. 11:00 Mässa/gudstjänster 

. Kl. 15:00 Café/familjegudstjänster 
- Kl. 18:00 Musikgudsjänster 

Samlingar i samband med gudstjänster 
- Enkelt kyrkkaffe kan serveras i kyrkan. För det krävs att kyrkorummet måste anpassas med bl.a el-uttag så det går att brygga kaffe och koka vatten samt enkla bord med stolar. 
- Vid större kyrkkaffe sker servering i församlingshemmet. 
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Musikgudstjä nster 

- Viktigt med musikgudstjänster i vårförsamling. Både stora musikgudstjänster med 
församlingens kör samt musik i vår-sommar-höstkväll med musiker utifrån. 

1500 Barnverksamhet 

Barngrupper 

Det är av störtsta vikt att barnkören kan fortsätta. 

Skolkontakter 

Önskemål att dessa bibehålls 

2100 Diakoni 

Dagträffar för äldre och daglediga 

- Sedan år 2017 anordnas soppluncher en torsdag i månaden. Ansvarig är diakon och 
behjälpliga personer ur församlingsrådet. Ett uppskattat arrangemang, ca. 20 personer 
har hörsammat inbjudan. 

Diakonalt stöd 

- Stöd vid hembesök och uppvaktningar. ' 

Hembesök uppvaktningar 

- Julblommor delas ut i december till alla församlingsbor i åldern 85 och äldre samt till 
församlingsbor i sjukdom/sorg 

3212 Körverksamhet 

0 Barnkör bör få fortsätta utvecklas. 
0 Vuxenkör finns och måste få ges förutsättningar att kunna fortsätta som förut.


