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Ordförande hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Cristina Grönroos ledde Församlingsrådet i psalmen 191 samt läste 
”Bön i nödtid” av Zacharias Topelius. Cristina berättade även om sin resa till 
Egypten och kontrasten mellan Sverige och Egypten, avseende kvinnosyn samt 
skillnaden mellan fattiga och rikai 

Fastställande av dagordning 
Församlingsrådet beslöt 
att fastställa dagordningen enligt förslag. 

Val av justerare för mötet 
Församlingsrådet beslöt 
att välja Ronja Schneider att justera dagens protokoll. 

Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

Gudstjänstplan 2020 
Cristina Grönroos informerade kring gudstjänstplanen. 
Vi fortsätter med samma upplägg med gudstjänster. 
- 3-4 ggr/termin sinnesrogudstjänster 
- Tre helgmålsböner på Värsta. 
- En gång/månad teckenspråkiga mässor under hösten. 
- Högmässa varje söndag, mässa onsdag morgon och mässa torsdag kväll 
- Musikgudstjänst för stora och små 
- Ekumeniska gudstjänster 
- Djupmeditationer ekumeniska varje torsdag 
Även gudstjänster på fängelset och i form av soldaterinran förekommer. 

Se kommande års gudstjänstplan Bilaga 1 Gudstjänstplan 2020 

Kollekter 2020 samt kollektändring 2019-10-24 
Ordförande Rolf Lundholm föreslog att kollekten 2019-l 1-24 ändras till 
ACT svenska kyrkan och fokus Syrien. 
Församlingsrådet beslutar 
att ändra kollekten 20l9-l 1-24 till ACT svenska kyrkan med fokus Syrien. 

Församlingsrådet beslutar även 
att församlingskollekter fördelas under året till: 
ACT Svenska kyrkan, Svenska kyrkan i utlandet (SKUT), Värsta diakoni, 
Värsta kris- och traumacenter, Kvinnojouren i Härnösand, Den Gode herdens 
skola i Betlehem, Augusta Victoria sjukhuset i Jerusalem, Flyktingarbetet 
i församlingen, Konfirmandarbetet i församlingen, Barn- och ungdomsarbetet 

Justsign



Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 

Härnösands domkyrkoförsamlings församlingsrád Datum 2019-11-11 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

51§ 

52§ 

53§ 

54§ 

55§ 

i församlingen, Svenska kyrkans unga i församlingen samt Öppen jul 
i gemenskap i församlingen. 
Se fördelning Bilaga 2 Stifts- och riksko/lekrer 2020. 

Fråga om öppettider i Domkyrkan 
Ordförande Rolf Lundholm väckte frågan kring öppettider pga 
att det skett glaskrossning i Domkyrkan. Ledamöterna diskuterade 
kring frågan. 
Ledamöterna fick i uppdrag att till nästa möte fundera Över denna fråga 

Arvodesfrågan 
Ordförande Rolf Lundholm informerade att vi inte har tagit ut något arvode 
under 2019. Ordförande kom med förslaget att vårt arvode i församlingsrådet 
skulle skänkas till ACT Svenska kyrkan med fokus Syrien. 

Församlingsrådet beslöt 
att av sammanträdesarvoden som ej utnyttjats, skänka summan till ACT 
Svenska Kyrkan med fokus på katastrofhjälp i Syrien samt att ordförande 
tillsammans med ekonomen i församlingen fastställer summan och genomför 
beslutet. Beslutet var enhälligt. 

Sammanträdesplan - viktiga punkter på respektive möte 
-jan/feb: utvärdering, föregående år (20/1) 
- april: verksamhetsplan kommande år, gudstjänstplan sommaren (1 1/5) 
- september/oktober: uppföljning av verksamhetsplan under KR:s 
budgetarbete, gudstjänstplan hösten/jul (7/9) 
- nov: gudstjänstplan kommande vår (16/1 1) 

Sammanträdestider 2020 
Församlingsrådet beslöt 
att mötesdatum för 2020 blir 
20/1,11/5, 7/9 samt 16/11 

Ovriga frågor 
Rolf Lundholm informerade från mötet kring Cafe' Trädgårn. 
Lisbeth Sander, IFO Individ och Familjeomsorgen Socialförvaltningen 
Härnösands kommun, berättade att kommunen inte har några tankar på att 
ändra sitt bidrag till Cafe' Trädgårn, Huset där Café Trädgårn är beläget är sålt. 
Nytt hyreskontrakt kommer att tecknas med den nya ägaren. 
Maria Wålsten ställde frågan hur församlingen kommer att tackla det 
förestående stålbadet som Svenska kyrkan står inför med bl a vikande 
medlemsantal. Beslut om ny budget fattas i kyrkofullmäktige 2019-1 1-12. 
Cristina Grönroos informerade att Elenor Andersson önskar bli kyrkvärd. 
Samtliga ledamöter ställde sig positiva till detta. 
Beslut kring kyrkvärdar fattas i januari. 
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Nästa möte 
Nästa möte blir den 20/1 2020 kl 18:00 i församlingsgården. 

Avtackning 
Rolf Lundholm, tillsammans med ledamöterna, tackade 
Lena-Maria Oikarinen och Ronja Schneider för sin tid i församlingsrådet. 

Avslutning Cristina Grönroos 
Cristina Grönroos, tillsammans med ledamöterna, avslutade med att 
gemensamt läsa Herrens bön och välsignelsen. 

Avslutning 
Ordförande avslutar mötet och önskar alla en trevlig kväll. 
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STIFTS- OCH RIKSKOLLEKTER 2020 
Fastställd av kyrkostyrelsen 2019-04-23 och av domkapitiet i Härnösands stift 2019-05-03 

Datum 
1 januari 
IJeus namn 

5 januari 
Guds hus 

Söndag el. helgdag 
Nyårsdagen 

Ändamål 

Act Svenska kyrkan (F) 

6 januari 
Guds härlighet i 
Kristus 

Act Svenska kyrkan 
(slutjulkampanj) (R) 

1 2 januari 
Jesu dop 

19 januari 
Livets källa 

26 januari 
Jesus skapar tro 

2 februari 
Uppenbarelsens ljus 

Kyndelsmässodagen 
(jungfru Marie kyrkogångsdag) 

9 februari 
Nåd och tjänst 

16 februari 
Det levande ordet 

Konfirmandarbetet 
i församlingen (F) 

23 februari 
Kärlekens väg 

Act Svenska kyrkan 
(start fastekampanj) (R) 

Prövningens stund Act Svenska kyrkan (F) 
............................................................................................. '....uuuuu 
8 mars 

Den kämpande tron 

Guds mäktiga verk 

2 söndagen i fastan 

Jungfru Marie bebådelsedag 

Kvinnojouren 
i Härnösand (F) 

Act Svenska kyrkan 
(del av fastekampanj) (R) 

Svenska Kyrkans Unga V2 (R) 
Sveriges Kyrkosångsförbund V2 

29 mars 
Försonaren 

5 söndagen' i fastan 

(R)=Rikskollekter, (S)=Stiftskollekter 

(F )=F örsamlingskollekt 

Act Svenska kyrkan (F) 

rkan' 
?dä 
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Datum 

5 april 
Vägen till korset 

Söndag el. helgdag 

Palmsöndagen 

Ändamål 

Act Svenska kyrkan 
(slut fastekampanjen) (R) 

10 april 
Korset 

12 april 
Kristus är uppstånden 

Långfredagen 

Påskdagen 

Flyktingarbetet 
i församlingen (F) 

Den gode herdens 

13 april 
Möte med den upp- 

ståndne 

19 april 
Påskens vittnen 

26 april 
Den gode Herden 

Evangeliska fosterlandsstiftelsen, 
EFS (R) 

3 maj 
Vägen till livet 

Augusta Victoria sjukhuset 
iJerusalem (F) 

10 maj 

Att växa i tro 

21 maj 
Herre Över allting 

24 maj 

Hjälparerz kommer 

...n 

Svenska Kyrkans Unga V2 

Salt, barn och unga i EFS 1/2 (R) 

Act Svenska kyrkan (F) 

30 maj 
Den Heliga Anden 

Svenska Kyrkans Unga 
i Härnösands stift (S) 

1 juni 
Andens vind över 
världen 

Svenska kyrkan i utlandet (F) 

Act Svenska kyrkan (R) 

.n ................................................. n... .................................................. 
Flyktingarbetet 
i församlingen (F) 

Act Svenska kyrkan (F) 

.. ................................. u .............. ...o ..................................................... 

7 juni Heliga trefaldighets dag 
Gud - Fader, Son och (missionsdagen) 
Ande 

14 juni 1 söndagen efter trefaldighet 
Vårt dop 

20 juni Midsommardagen 
Skapelsen 

21 juni Den helige Johannes Döparens 
Den Högstes profet dag 

Act Svenska kyrkan (F) 

Svenska kyrkan' 
HÄRNÖSANDS STIFT 
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Datum Söndag el. helgdag Ändamål 

28 juni 3 söndagen efter trefaldighet Act Svenska kyrkan (R) 
F ärlorad 
och återfunnen 

5 juli 4 Söndagen efter trefaldighet Konñrmandarbetet 
Att inte döma i församlingen (F) 

12 juli Apostladagen Act Svenska kyrkan (R) 
Sänd mig 

19 juli 6 söndagen efter trefaldighet Barn- och ungdomsarbetet 
Efterföljelse i församlingen (F) 

26 juli Svenska kyrkan i utlandet (R) 
Jesus förhärligad 

2 augusti 
Andlig klarsyn Act Svenska kyrkan (F) 

9 augusti 
Svenska k yrkans unga 

Goda förvaltare 
i församlingen (F) 

16 augusti Act Svenska kyrkan (R) 
Nådens gåvor 

23 augusti 11 söndagen efter trefaldighet Flyktingarbetet (S) 
T ro och liv 
.................................................................................. ..........u.......uu.. 
30 augusti 
Friheten i Kristus 
......................... ...nu-.......unu.................................... 
6 september 
Medmänniskan 

12 söndagen efter trefaldighet 

13 söndagen efter trefaldighet 

Svenska kyrkans unga 
i församlingen (F) nu .................. 
Diakoniinstitutionerna (R) 

13 september 

Enheten i Kristus 
Ekumeniskt arbete, Kyrkornas 
världsråd (R) 

20 september 
Ett är nödvändigt 

15 söndagen efter trefaldighet Svenska soldathemsförbundet (S) 

......................................................... ....uu-.......nuuu...........u..u...u.... 
27 september 
Döden och livet 

16 söndagen efter trefaldighet Hela människan (R) 

4 oktober 
Lovsång 

Den helige Mikaels dag Svenska kyrkan i utlandet (start 
insamlingsperiod) (R) .................................................. .-u.uu............u........... ...................u.uu 

11 oktober 
Lovsång 

Tacksägelsedagen Sveriges Kyrkosângsfdrbund (R) 

18 oktober 
Trons kraft 

19 söndagen efter trefaldighet 
Svenska kyrkan i utlandet (F) 

Svenska kyrkan' 
HÄRNÖSAN DS STlFT 
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Datum 

25 oktober 
Att leva tillsammans 

Söndag el. helgdag 

20 söndagen efter trefaldighet 

Ändamål 
F lyktingarbetet 
i församlingen (F) ........................ .......n-unnu..."...nuu.......un........."nu"....................... 

3 I oktober 
Helgonen 

Alla helgons dag Svenska kyrkan i utlandet 
(slut insamlingsperiod) (R) .............................................................. "nun-uu..."...000......u-un...-. 

1 november 
Vårt evighetshopp 

Söndagen efter alla helgons dag 

(alla själars dag) 

Vårsta krist och trauma- 
center (F) 

8 november 
Frälsningen 

Rådgivningsbyrån för 
asylsökande och ñyktingar (R) 

15 november 
Vaksamhet och väntan 

22 november 
Kristi återkomst 

29 november 
Ett nådens år Panj (R) 

6 december 
Guds rike är nära 

13 december 
Bana vägför Herren 

20 december 
Herrens moder 

4 söndagen i advent Act Svenska kyrkan (del avjul- 
kampanjen) (R) 

...................................... .......u.uu......n.....u......................u................ 
25 december 
Jesu födelse 

juldagen Den gode herdens skola 
i Jerusalem (F) 

26 december 
Martyrerna 

annandag jul 
(den helige Stefanos dag) 

Act Svenska kyrkan (del av jul- 
kampanjen) (R) 

n... ...................... . ............................................................................... 
27 december 
Guds barn 

söndagen efter jul Barn- och ungdomsverksamhet 
i församlingen (F) 

Svenska kyrkan' 
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