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Härnösands pastorat . SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 
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Plats och tid: Viksjö Församlingsgárd kl. 18.00-20.30 

Beslutande markeras med X. 
icke tjänstgörande ersättare, som är närvarande anges med N. Frånvaro markeras med 0. 

Närv. Ledamöter Närv. Ersättare H 

X Irene Viklund N Marianne Forsberg 
X Karl-Åke Engström N Eva Billberg 
X Anna-Lena Tetting N Birgitta Hallerdahl-Lundberg 
X Henry Visen 
X Kristina Vlsen 
X Komminister 

Knapp Anna Eriksson 

Övriga deltagande: 

Sekreterare Anna-Lena Tetting/ MårM/XÅM x/L//ç /27 Paragrafer nr 1-14 

Ordförande Irene Viklund/ 
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Justerare Karl-Åke Engström / 9/6611/ m §%EVÃÅ/ 

ANSLAG/BE VIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ: Viksjö församlingsråd 
Sammanträdesdatum 2020-01-30 Datum för anslags uppsättande 2020-014/5 

Datum för anslags nedtagande 2020- OZ -L ?s 

Förvaringsplats för protokoll Församlingsexpeditionen, Härnösand 

Underskrift 
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Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 

Viksjö församlingsråd Datum 2020-01-30 

Inledning 
Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkommen. 

§ 1 Upprop 
Ordförande förrättade upprop, alla var närvarande. 

§ 2 Godkännande av dagordning. 
Dagordningen fastställdes med tillägg i punkt 13. 

§ 3 Val av justerare 
Till att justera protokollet valdes Karl-Åke Engström. 

§ 4 Föregående protokoll. 
Ordförande föredrog innehållet i protokollet, lämnades utan åtgärd till handlingarna. 

§ 5 Val av vice ordförande för mandatperioden 2020-2021. 
Val av vice ordförande för mandatperioden valdes Karl-Åke Engström. 

§ 6 Val av sekreterare för mandatperioden 2020-2021. 
Val av sekreterare för mandatperioden omvaldes Anna-Lena Tetting. 

§ 7 Val av kontaktperson /ombud för ACT, kyrkans internationella arbete. 
Val av kontaktperson /ombud för ACT valdes Karl-Åke Engström. 

§ 8 Val av kontaktperson/ombud för SKUT, svenska kyrkan i utlandet. 
Val av kontaktperson/ombud för SKUT omvaldes Anna-Lena Tetting. 

§ 9 Redogörelse för församlingsrådets årscykel. 
Redogörelse för försarnlingsrådets årscykel informerade Irené 

§ 10 Sammanträdesdagar 2020 
Sammanträdesdagar för år 2020 är 
25 mars 
13 maj (även planering av kyrkvärdar). 
24 september 
19 november (även planering av kyrkvärdar). 

§ ll Utvärdering av 2019 års verksamhet 
Under hela 2019 har 429 personer besökt någon av de sammankomster som församlingen 
anordnat. Fettisdagsfesten var även dåligt besökt för andra året. 
Mycket uppskattat var allhelgonahelgen då det bjöds på korv även ljus och reflexutdelning. 
Nytt för året var kyrkan öppen både fredagskväll samt under dagtid på lördagen. 
Julmarknaden på 1:a advent var mycket uppskattad och välbesökt, kyrkan var öppen under 
tiden. 
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Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 
Viksjö församlingsråd Datum 2020-01-30 

Stickcafeet med en trogen skara och nya deltagare. Gudstjänsterna och samtalsgruppen på 
servicehuset, de boende som kan deltar. 

Diskuterades och fundera kring om vi skall uppvakta boende i församlingen vid dennes 
födelsedag (85, 90, 95 och varje år därefter) präst, diakon m fl uppvaktar. 

§ 12 Kommande gudstjänster och sammankomster. 
19 jan Gudstjänst servicehuset 
9 feb Orgelkonsert Kyrkan 

23 feb Gudstjänst servicehuset 
15 mar Gudstjänst servicehuset 
29 mar Musik i vinterkväll F asteauktion F örsamlingshemmet 
10 apr Gudstjänst Kyrkan 
13 apr Gudstjänst servicehuset 
3 maj Gudstjänst servicehuset 
17 maj Högmässa Kyrkan, Frivilligfest tills. med Stigsjö. 
21 maj Gökotta Västanå 

6 jun Nationaldagsgidstjänst Hembygdsgården 
21 jun Midsommargudstjänst servicehuset 

§ 13 Information och rapporter 
Information ang. rampen - Henry tar kontakt igen med Tobias. 

Eva informerade att Stor och Liten kommer att vara varje söndag 
mellan kl. 14.00-16.00. 

Kontraktsdag Ådalens - biskopen talade utifrån sitt herdabrev, Nu är guds tid, bl.a. att de 
församlingar som inte har så många gudstjänster kan samlas i kyrkan på söndagen och tända ett 
ljus för bygden. 

§ 14 Avslutning 
Knapp Anna avslutar med tema från söndagen som var - Jesus skapar tro. 

Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 
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