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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 
Datum 2019-11-25 

Mötets öppnande 

Kvällen inleds med att församlingsrâdet och kyrkvärdarna äter 
julgröt och skinkmacka tillsammans. Därefter hälsar ordförande 
Margareta Byström ledamöterna välkomna till mötet. Komminister 
Johan Holgersson läser en text ur Uppenbarelseboken och leder 
därefter rådet i en bön. 

Upprop och godkännande av kallelsen och ärendelistan 

Upprop hålls. Komminister Johan Holgersson ersätter Knapp Anna 
Eriksson. Adjungerade för mötet är blivande ledamöter i Stigsjö 
församlingsråd; Jörgen Kristiansson, Solveig Hamrin och Catharina 
Brunnström. Tidigare ledamot Erica Näsström var inbjuden för att 
bli avtackad men hade fått förhinder. Ledamot Jamie Bolling hade 
även hon meddelat förhinder. 

Utskickad kallelse och ärendelista godkänns med följande tillägg 
under övriga frågor: 

- Körledare till Stigsjökören 
- Granhäcken på kyrkogården 
- Leksaker i brudkammaren 

Val av justeringsperson 

Till att justera dagens protokoll väljs, jämte ordförande, Mia 
Asplund. 

Godkännande av föregående protokoll 

Ingen av ledamöterna har något att erinra mot föregående protokoll, 
som därmed läggs till handlingarna. 

Gudstjänststatistik & information september - november 2019 

Ledamöterna går översiktligt igenom några av de gudstjänster och 
aktiviteter som hållits under perioden september till november. 

2019-09-15 Seniorernas dag, cirka 35 - 40 deltagare. De ledamöter 
som närvarade berättar att det serverades god mat från Värsta, och 
att dagen var uppskattad av deltagarna. 

F arts. nästa sida
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Stigsjö församlingsrád Datum 2019-1 1-25 

Forts FR 68 § 

2019-09-29 Ekumenisk gudstjänst med bibelutdelning. Innan 
gudstjänsten bjöds det på kyrkfrukost, och båda var välbesökta. 

2019-10-13 Skördemässa med efterföljande auktion där 
nomineringsmöte till församlingsrådet hölls. Delar av Stigsjökören 
deltog under mässan. Auktionen inbringade en stor summa till 
Svenska kyrkans internationella arbete. 

2019-11-01 - 02 Allhelgonahelgen. Det kom en jämn ström av 
besökare, och det uppstod många ñna samtal över kaffet som bjöds. 
Önskemål framfördes från flera besökare om att öppna kyrkan 
tidigare på lördagen. På Alla helgons dag hölls en mässa på kvällen 
där Stigsjökören deltog. 

2019-1 1-17 F amiljemässa med kyrkfrukost. 

FR 69 § Gudstjänstplan 2020 

2020-02-02 Kördag med Soulchildren. Kantor Sanna Norberg leder 
en kör i pastoratet för barn i åldrarna 10 - 16 år. Denna dag finns 
möjlighet för barn i Stigsjö att prova på att delta. 

2020-02-09 Temamässa, församlingsafton. Byter datum från 
2020-02-16. Rådet resonerar kring olika teman, som slutligen enas 
kring tema ”milj ö/klirnat”. Frågan väcks om konñrmanderna/de 
unga ledarna bör kontaktas för eventuellt deltagande på mässan. 

2020-03-15 Musik i vinterkväll klockan 18.00. Äger troligtvis rum i 
kyrkan, men det beror på val av musiker/ grupp. 

2020-03-26 Fasteauktion. Vidare planering av den sker vid nästa 
sammanträde. 

2020-04-05 Högmässan sker i kyrkan, ej i församlingshemmet som 
föreslaget i planeringen. 

2020-04-12 Påskdagen. Eventuell anordnande av påsklunch planeras 
vid nästa sammanträde. 

2020-05-17 F örsamlingsfesten hålls i Viksjö. 

2020-08-16 Eventuellt gudstjänst på Janne Vängmantorpet, ej 
bestämt ännu vilken tid den i så fall äger rum. 

F arts. nästa sida 
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Forts FR 69 § 

Ledamöterna Sverker och Jörgen ska delta i två av de ”Livsresor” 
som anordnas 2020 av Svenska kyrkan, med destination Jordanien 
respektive Skottland. Förslag väcks om att hålla varsin temamässa 
under hösten 2020. 

Beträffande familjegudstjänst 2019-12-15 kommer den att hållas 
klockan 11.00, och inte klockan 15.00 vilket diskuterades vid förra 
sammanträdet. 

Församlingskollekt för 2020 

Stigsjö församlingsråd beslutar 

M kollekten vid nedanstående datum går till följande 
ändamål: 

2020-01-01 ACT 
2020-01-12 Open doors 
2020-01-26 ACT Svenska kyrkan P45 
2020-02-02 Svenska kyrkans unga i Härnösand 
2020-02-09 Trädplantering 
2020-02-16 Mariafonden 
2020-03-01 ACT 
2020-03-08 ACT 
2020-04-12 Svenska kyrkan i utlandet, SKUT 
2020-05-03 P45 
2020-05-10 Musikverksamheten 
2020-05-24 Sveriges kristna råd 
2020-06-14 Musikverksamheten 
2020-06-20 Mariafonden 
2020-07-05 Musikverksamheten 
2020-07-19 Open doors 
2020-08-02 Värsta 
2020-08-09 Musikverksamheten 
2020-08-30 P45 
2020-10-18 Open doors 
2020-10-25 Familjerådgivningen på Värsta 
2020-10-31 SKUT 
2020-1 1-22 Svenska kyrkans unga 
2020-12-06 ACT 
2020-12-24 ACT 
2020-12-27 Musikverksamheten 
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Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 
Stigsjö församlingsrád Datum 2019-11-25 

FR 71 § Verksamhetsplan / Budgetäskande 2020 

Johan Holgersson informerar om det ekonomiska läget, som fortfarande 
visar på ett underskott, trots att äskandena minskats. Fullmäktige 
beslutade att höja kyrkoavgiften med tio öre. Budgeten ligger nu 
antagen. Ledamot Sverker informerar om att det under de närmaste två - 
tre åren kommer att ske stora inkomstminskningar. 

FR 72 § Information om aktuella utbildningstillfállen under 2020 

2020-02-15 ldédagen på Hallstaberget i Sollefteå. Alla ledamöter 
som önskar delta anmäler sig själva genom Stiftet, samt meddelar 
Johan Holgersson om att man avser att delta. 

Tre helger under våren hålls ”Växtplats” i Härnösand och Kramfors, 
en kurs om grunden i Svenska kyrkans tro. Kursen vänder sig till 
den som arbetar i kyrkan men inte har en kyrklig utbildning. 
Anmälan senast 2020-01-09. 

Vid fem tillfällen under Våren hålls en studiecirkel i Stigsjö 
församling utifrân biskop Eva Nordung Byströms herdabrevl 

FR 73 § Kvarvarande eller bordlagda frågor från mötet 2019-09-04 

Mikrofoner och högtalare till kören FR 29 §r Johan informerar om 
att mikrofonerna är inköpta. Ett beslut finns från Stigsj ökÖrens 
styrelsemötet 2019-09-25 gällande att medel tar ur Mariafonden, se 
bilaga. 

FR 74 § Information om kommande aktiviteter 

2019-12-01 Adventsmässa. Stigsjökören deltar och Centerpartiet 
bjuder på kyrkkaffe efter mässan i församlingshemmet. 

2019-12-15 Familjegudstjänst klockan 11.00. Terminsavslutning för 
barnverksamheten. Blivande ledamot Solveig kommer att bjuda på 
lussekatt och pepparkaka. Margareta har fått information från 
barnledare Margot om att det finns hamburgare kvar från tidigare 
aktivitet, som skulle kunna serveras som lunch. Margareta och 
Solveig åtar sig att planera kring vad som ska serveras efter 
gudstjänsten, i samband med julfesten i församlingshemmet. 

2019-12-24 Julspel klockan 11.00 och julnattsmässa 23.00. 

Det kommer inte att hållas någon julkonsert med Stigsjökören 2019. 
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Datum 2019-11-25 

Information om övriga aktiviteter 

Information från Sverker om Stiftsfesten i Östersund 2019-09-21 - 22 
där han och ledamot Jamie deltog. Även många internationella deltagare 
från Vänstiñen runt om i Världen fanns på plats och Sverker berättar att 
det hölls många intressanta seminarier och föreläsningar. 

Körledare till Stigsjökören 

Johan Holgersson informerar om att pastoratet nu anställt en 
kantor med ansvar för HögsjÖ-Hemsö-området. Försöken att lösa 
musikeransvaret för Stigsjö-Viksjö-området, där körledarskap för 
Stigsj ökören ingår, fortsätter. 

Granhäcken på kyrkogården 

Sverker tar upp en fråga om granhäcken, som han anser skymmer sikten 
mellan parkeringen och kyrkogården. Detta kan skapa otrygghet när man 
inte ser vad som finns på andra sidan häcken. Sverker har väckt frågan i 
pastoratets organ, som handhar frågan 

Leksaker i brudkammaren 

Ledamot Karin Högberg efterfrågar en genomgång av de leksaker som 
finns i brudkammaren, då flera leksaker är trasiga. Det skulle även 
behöva införskaffas exempelvis papper och pennor. 

Nästa möte och avslut 

Margareta avtackar Sverker Ågren som deltar för sista gången som 
ledamot i församlingsrådet. Även ledamötema Jamie och Erica avtackas 
i sin frånvaro. Samtliga får en blomma. Samtidigt välkomnar Margareta 
blivande ledamöterna Jörgen, Solveig och Catharina till 
församlingsrådet. 

Stigsjö församlingsråd beslutar 

M nästa sammanträde hålls 2020-01-21 klockan 18.30. 

Margareta tackar för dagens möte. 
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Datum: 
Tid: 
Plats: 

STIGSJÖKÖREN 

Protokoll för styrelsemöte 2019-09-25 

2019-09-25 
18.30 
Hos ordförande Sofia Wiklander, Brunne 

Närvarande: Sverker Ågren, Olle Parkman, Kajsa Perstrand, Malin Åberg, 
Ann Eriksson, Anette Thelberg och Sofia Wiklander 

§1 

§2 

§3 

§4 

§5 

§6 

Mötet öppnas 
Sofia öppnar mötet 

Upprop och godkännande av kallelse och dagordning 
Dagordning och kallelse godkännes. 

Val av justerare för mötesprotokollet 
Anette väljs till justerare. 

Information om nuläget 
Sofia har pratat med Lars G, musikansvarig i pastoratet, och 
redogjorde då för att vi löser körens situation internt under 
hösten. Kören kommer endast att framträda vid tre tillfällen 
och det är viktigt att pastoratet hittar en långsiktig lösning. 
Lars G berättade ?ägget eventuellt finns en person som är 
aktuell för tjänste anske kan ta över kören innan årsskiftet. 

Ekonomin: 92 641kr på huvudkontot, då är inte Trondheim 
betalt. Maria fonden 35 559kr. 

Val av tillfällig/a körledare 
Ann leder kören på minnesgudstjänst 2/11 och julnatten 
Olle leder kören på 1:a advent, förhoppningsvis Spelar Marco. 
Under hösten är Kajsa behjälplig med kontakter med kyrkan, 
kalendarium, administrerar noter mm. 

Planering av höstterminen 

Övn 06/10 19:00 
Skördemässa 13/10 kl 11:00 eventuellt Cantamos 
Övn 13/10 18:30 
Övn 20/10 18:30 
Övn 27/10 18:30



§7 

§8 

§9 

Minnesgudstjänst 2/11 kl 18:00 
Övn 10/11 18:30 
Övn 17/11 18:30 
Övn 24/11 18:30 
1:a advent 1/12 kl 18:00 
Övn 15/12 kl 18:30 
24/12 kl 23.00 

Bidrag till inköp av mikrofoner med medel ur 
Mariafonden 
Mikrofoner till kör har köpts in till kyrkan. Styrelsen beslutar 
att bidra med 6.600kr från Maria fonden. 

Övriga frågor 
Sverker undrar om man kan tvätta och laga kåporna. Kajsa 
åtar sig att kolla upp pris och hålla kontakt med 
församlingsrådet. 
Sopraner har fikaansvar i oktober 
Altar har fikaansvar i november 
Samtliga ordnar med adventsmys den 15/12. 

Mötet avslutas 
Sofia avslutar mötet. 

Sekreterare Justerare MW M 1 

Malin Åberg Anette Thelberg


