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Härnösands landsförsamlingars pastorat - 

Verksamhetsberättelse 2017 

 

Inledning 

Ett år, en mandatperiod och en epok ska sammanfattas. Vid årsskiften 2017-2018 tog 

landsförsamlingarnas 12-åriga historia slut i och med att pastoratets sex församlingar 

tillsammans med Härnösands domkyrkoförsamling bildade det nya Härnösands pastorat. 

Vetskapen om och förberedelsen inför den nya organisationen har till viss del påverkat 

verksamheten det senaste året.  

Så har t ex de sista ”Gränslösa mässorna” firats, åtminstone i sin hittillsvarande form. På 

valborgsmässoaftonen möttes vi i Högsjö, där också pastoratets ende kyrkoherde Lars 

Eriksson avtackades, liksom organist Tomas Bergius och förvaltningsassistent Helene 

Göransson, och på Mikaelidagen var det Häggdånger som stod värd. De gränslösa mässorna 

har genom åren varit en viktig orsak till den gemenskap och känsla av enhet i mångfalden 

som efter ett antal inledande år av inkörningsproblematik ändå präglat pastoratet under de 

senaste åren. Förhoppningsvis kan denna gemenskap leva vidare och utvecklas i det nya 

pastoratet. 

Samtidigt har församlingarnas verksamhet i det stora hela rullat på i stort sett som vanligt och 

i enlighet med den fastslagna verksamhetsplanen. Gudstjänster har firats, där som vanligt 

musikgudstjänsterna hör till de gudstjänster som samlar flest människor, i församlingarnas 

olika grupper har människor i olika åldrar mötts, i de nära mötena och det diakonala arbetet 

har människor, både här hemma och ute i världen, fått stöd och hjälp på sin livsvandring. 

Bland den mångfacetterade verksamheten som bedrivs, både i de enskilda församlingarna och 

gemensamt, kan bl a följande lyftas fram som viktiga bitar också i en framtida verksamhet: 

- Skolkontakterna med bl a julspel, påskvandring, bibeläventyr och 

allhelgonasamlingar. 

- Familjekvällar med tacomiddag, gemenskap och föredrag för de vuxna. 

- Det internationella engagemanget med sommarloppis, fettisdagsfest, sparkstafett, 

fasteauktion, församlingsaftnar mm. 

- Körverksamheten som både lyfter de ”vanliga” gudstjänsterna och möjliggör större 

musikaliska satsningar, som Förklädd Gud vid den gränslösa mässan i Högsjö. 

- Engagemanget för och tillsammans med flyktingar och asylsökande. 

- Arbetet på kriminalvårdsanstalten Saltvik, med firande av mässor och erbjudande om 

enskilda samtal. 

När det gäller gudstjänstlivet i de enskilda församlingarna finns det både glädjeämnen och 

utmaningar inför framtiden: 

- I Säbrå har den nya lokalen för Kyrkkällan i Älandsbro inneburit ett lyft för 

verksamheten genom att kyrkan nu kommit mitt i byn. Samtidigt är det fortfarande 

svårt att samla en större menighet till gudstjänster i Säbrå kyrka. 

- I Häggdånger är det framför allt musikgudstjänsterna som samlar människor. Till en 

”vanlig” gudstjänst samlas som regel endast en handfull gudstjänstdeltagare. 
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- På sommaren mångdubblas befolkningen på Hemsö vilket gör att det då går att samla 

människor till gudstjänst. Under terminstid har verksamheten anpassats, så att det 

normalt bara är en gudstjänst eller annan samling i månaden, vilket gör att det kan 

vara svårt att upprätthålla en levande församlingsgemenskap. 

- I Stigsjö finns en stor kör med relativt ung medelålder och många aktiva kyrkvärdar. 

På sikt behövs dock en föryngring i den övriga gudstjänstgemenskapen.  

- I Viksjö kommer man gärna till vardagssamlingar i församlingshemmet och när det 

ordnas något speciellt, men till den ”vanliga” gudstjänsten är det svårt att samla folk. 

- I Högsjö har gudstjänstlivet fått ett uppsving genom att många asylsökande har hittat 

till kyrkan, vilket också lett till att mässan blivit den naturliga gudstjänstformen. 

Utmaningen för framtiden blir att sprida intresset för att delta i gudstjänsterna till fler 

grupper, så att utvecklingen inte avstannar när/om antalet invandrare minskar. 

Eftersom det i flera församlingar regelbundet firas gudstjänst med få deltagare kan det finnas 

behov att i arbetet med den nya kyrkohandboken finna ordningar för gudstjänsten som 

fungerar i det lilla formatet. 

 Johan Holgersson, vik/t f kyrkoherde maj-dec 2107 

Allmänt - Högsjö 

Verksamheten har under år 2017 bedrivits enligt fastställd verksamhetsplan.  

En gemensam nämnare och något som satsats resurser på under året har varit att 

uppmärksamma det ideella arbetet. Det har gjorts genom sammankomster särskilt inriktad på 

att tacka och uppmuntra alla ideella medarbetare som är en viktig och glädjande skara i 

församlingen. 

 Peter Forsberg, församlingsansvarig präst 

NAV verksamhetsberättelse 2017 

Kriminalsjälavården vid kriminalvårdsanstalten och häktet Saltvik (benämns som NAV-

verksamhet vilket kommer av Nämnden för Andlig Vård) har under år 2017 bedrivits enligt 

verksamhetsplan upprättad genom Härnösands landsförsamlingar 2016 samt riktlinjer och råd 

fastställda av Sveriges kristna råd, då verksamheten bedrivs på ekumenisk och interreligiös 

grund. Ansvarig för verksamheten för den del som avser Svenska kyrkans insats har varit 

komminister och fängelsepräst Peter Forsberg (50 procent av heltid) och därtill har 

komminister och fängelsepräst Knapp Anna Eriksson svarat för vissa delar(20 procent av 

heltid). I verksamheten har även musiker (fr a kantor Marco Fonseca) deltagit liksom en del 

frivilliga.  

Gudstjänster i form av mässor erbjuds tio gånger per månad. I anslutning till mässan intas 

kyrkkaffe och erbjuds en stunds social samvaro för de intagna.  

Uppsökande verksamhet har bedrivits för nyintagna på häktet och anstalten. Vid dessa 

tillfällen informeras om möjligheten till att delta i gudstjänster och enskilda samtal. Antalet 

tillfällen som svenska kyrkans präster svarat för detta uppgår till drygt 160. De tillfällen till 

samtal som uppstår vid besök på avdelningar eller på intagnas sysselsättning förs dock ej 

statistik över och är ej medräknande här. 

Enskilda samtal erbjuds och är en stor del av NAV-verksamheten och det är svårt att hinna 

med att erbjuda samtal i den utsträckning som efterfrågas. Häktade med restriktioner utgör 
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den största delen av dem som nyttjar denna möjlighet till samtalsstöd. Svenska kyrkans 

präster har därvid svarat för drygt 370 av dessa bokade samtal med intagna. 

Under året har en studiegrupp startats av Knapp Anna Ericsson med utgångspunkt i ett 

studiematerial kring Frälsarkransen. Arbetet har bedrivits på ekumenisk grund i samarbete 

med pastor Dan Westin. 

Två gånger under året har kören Pastoralen besökt anstalten och häktet–på våren för vårsånger 

och till jul för att sjunga julmusik. Vid dessa tillfällen utdelas julgåvor och vår/påskgåva.  

Kören leds av Marco Fonseca och består av anställda och frivilliga samt prästerna och 

pastorerna i NAV och går runt på anstaltens avdelningar och häktet. 

Under våren har NAV-medarbetarna vid två tillfällen i samverkan med anstaltsledningen 

inbjudit till information om besöksgruppsverksamhet och på senhösten startades två 

besöksgrupper med frivilliga som har till uppgift att besöka intagna. Besöksverksamheten är 

betydelsefull för de intagna som så får möta vanliga människor från utsidan i samtal och 

delande. 

Under året har det även från prästerna erbjudit samtal till kriminalvårdens personal, både i 

bokad form men också vid tillfällen som uppstår i det dagliga arbetet. 

NAV-medarbetarna deltar också i morgonmöten på avdelningar och häkte, samarbetsträffar 

(sk NAV-möten) med ledningen för anstalten och häktet, och med Kriminalvårdens region 

Nord. Samarbetsmöten har också skett med psykologer och kriminalvårdens uppsökare. 

Prästerna har också lett utbildning för nya medarbetare i kriminalvården vid ett par tillfällen, 

samt deltagit i introduktionen av medarbetarna. Vid två tillfällen har det skett enskilda 

studiebesök på anstalt och häkte där NAV har fungerat som värd och stiftsstyrelsen gjorde 

också efter inbjudan ett studiebesök i verksamheten under februari för att informera sig. 

Peter Forsberg har under året slutfört särskild utbildning för NAV-medarbetare, och deltar 

också i styrelsen för den nationella förening som finns för själavårdare i kriminalvården 

(SiK), och har även deltagit i en konferens i Cambridge för själavårdare i kriminalvården, 

anordnad av den europeiska motsvarigheten IPCA-Europa. Under året har prästerna även 

deltagit i olika former av egen handledning. 

 Peter Forsberg, komminister och fängelsepräst 

Gudstjänst, gemensamt  

Pastoralkören uppträdde 2 gånger på Saltvik, vid alla avdelningarna, vid våren och juletiden. 

Ca 14 korister. Kören bestod av kyrkans och Saltviks personal samt externa sångare.  

Alla landsförsamlingskörer framträdde vid den gränslösa mässan i Högsjö med ”Förklädd 

Gud” vid våren, tillsammans med musiker ur Sundvalls kammarorkester, sångsolister och 

recitatör, vid avtackning av tre medarbetare.  

 Marco Fonseca, kantor 

 

Gudstjänst – Säbrå  

Då det gäller verksamheten med gudstjänster och annat här i Säbrå församling så har det 

fungerat riktigt bra, och den stora glädjen under året har varit gudstjänsterna på ”nya” 
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Kyrkkällan i Älandsbro, som ständigt haft bra med gudstjänstfirare, och där vi stort sett vid 

varje gudstjänst mött någon och ofta några nya personer, som vi inte sett där förut.  

Då det gällt vardagsträffarna där på Kyrkkällan normalt sett en torsdag i månaden, så har 

dessa som tidigare var mycket välbesökta dock haft en svagare utveckling med färre deltagare 

antagligen beroende på att de som brukat vara med blivit äldre, några gått bort och andra inte 

orkar vara med som förut. Det har varit svårt att få dit så många ”nya” deltagare. 

Det gör att vi inför framtiden finner det angeläget, att vi istället för vardagsträffar på 

Kyrkkällan en torsdag i månaden på motsvarande sätt ökar antalet söndagliga gudstjänster och 

liknande där. 

Den kristna djupmeditationen som tidigare år varit varje onsdag och de sista åren en söndag i 

månaden har vi valt att avrunda, då de allra flesta deltagarna varit äldre och behövt skjuts hit 

för att kunna vara med, och istället uppmana de intresserade att delta i den kristna 

djupmeditationen, som erbjuds i Domkyrkan. Vi anser att det nog räcker om denna erbjuds på 

en plats i det nya pastoratet. 

Då det gäller musikandakterna i Säbrå kyrka på måndagar under juli månad, så genomfördes 

dessa på planerat sätt med besökare, men det samarbete vi haft i samband med dessa tidigare 

med Säbrå hembygdsförening, som brukar ha haft ett efterföljande program på Klockargården 

uteblev, då de trots löften på våren inte hade någon egen verksamhet på måndagar.  

Det kommer nog att medföra att vid eventuella musikandakter dagtid under sommaren under 

kommande år får genomföras helt i egen regi, vilket även antagligen gäller den gudstjänst i 

augusti som brukat genomföras i samarbete med Hembygdsföreningen. 

 Ulf Andersson, församlingsansvarig präst under 2017 

Under året har vi firat 3 familjegudstjänster. Vi har haft Dopfest, Bibelutdelning till 

församlingens 6-åringar och våfflor och påskpyssel i samband med våra gudstjänster. Efter 

varje tillfälle har vi serverat kyrklunch. 

Vardagsgudstjänster har firats ca 4 gånger under året i samband med Stor o Liten i 

Kyrkkällan. 

 Helena Norberg, församlingspedagog 

Vuxenkören Cantum Novum repeterade torsdagar i Säbrå FG och sjöng både i Kyrkkällan och 

Säbrå kyrkan, ca 20 korister. Kören deltog i församlingens gudstjänst livet och framförde två 

egna konserter, en vid sommarn och en vid juletiden. 

Under sommartiden tog plats tre ”musik i sommarkvällar” (MISK) samt 5 musikandakter i 

julimånaden. Under Juletiden bjöd Säbrå församlingen på flera konserter med olika externa 

artister i kyrkan. 

 Marco Fonseca, kantor 

 

Gudstjänst – Häggdånger 

Gränslös mässa firades i Häggdånger den 1 oktober. Gudstjänsten var relativt välbesökt. 

Efteråt bjöds på tunnbrödsrullar i församlingshemmet.  

 



Sida 5 av 18 
 

Några gudstjänster har efter önskemål från församlingsbor firats utan nattvard men detta 

verkar inte ha ökat intresset att delta vid gudstjänsterna. Musikgudstjänsterna besöks i regel 

av fler än de vanliga gudstjänsterna. Vid gökottan och julottan i Barsviken är antalet 

gudstjänstdeltagare högt. Vuxenkören har medverkat vid ett flertal tillfällen och den 

traditionsenliga julkonserten den 23 december besöks av många. Barnkören Singing Kidz 

tillsammans med Säbrå barnkör Non Stop har sjungit vid några gudstjänster. 

 Knapp Anna Eriksson, ansvarig församlingspräst 

Familjegudstjänster/samlingar: Dopfest med sparkstafett, Bibelutdelning, Luciagudstjänst 

 Helena Norberg, församlingspedagog 

Gudstjänst – Högsjö 

När det gäller gudstjänstlivet kan vi se att det innehållit mycket av det som är tradition i 

församlingen, och det har funnits en strävan efter att få en god kontinuitet i gudstjänsttider 

och omfång. Det innebär att gudstjänst firats nästintill varje söndag med undantag för 

gemensamma gudstjänster i pastorat och kontrakt. Efter gudstjänsterna under terminerna har 

frivilliga ombesörjt kyrkkaffe vilket vuxit fram som ett tillfälle till umgänge och gemenskap. 

Under året har planerats och beslutats om inköp av en del kyrkliga textilier och 

processionskors och –ljus har inköpts och dessa har också målats in i kyrkorummets färg. 

Även det mobila bordsaltaret, credensbordet, ambon, kistbockarna och bårljusstakarna har 

därvid målats om. Målningen har möjliggjorts genom fondmedel. Ambon har också förändrats 

för att bättre passa kyrkorummet och där har Johannes Menzel bidragit med snickeriarbetet. 

Församlingsarbetet sker även med samverkan med andra institutioner, organisationer och 

föreningar. Hembygdsföreningen, alla föreningar som medverkar kring nationaldagsfirandet i 

Högsjö, Högsjögårdens äldreboende och Hälledals skola för att nämna några. Dessa tillfällen 

till relationsbyggande i församlingen är betydelsefulla och kompletteras av till exempel 

prästers och medarbetares närvaro i kyrka och på kyrkogården med servering under 

allhelgonahelgen. Där finns fortfarande mycket av utmaningar att ta i, men det är också en 

fråga om tid och resurser.  

 Peter Forsberg, församlingsansvarig präst 

Gudstjänst – Hemsö  

Vad som fungerat bra: Musikgudstjänster i kyrka och församlingshus då i samband med 

kyrkkaffe, oftast ganska bra uppslutning. Januari och februari dock lite sämre. 

Mässa i mörkret, uppskattas av de som kommer dit, men behöver nog presenteras bättre i 

förväg. 

Påskdagen med lunch i församlingshus. 

Gökotta i Prästhushamn, oftast en trogen skara besökare, vädret avgör förstås, ibland kan det 

vara kyligt och blåsigt där nere. I år var vi 14 personer där. 

Försommarfest i Gropen/ servering och underhållning! Också väderberoende, men vi kan 

hålla till inomhus om så är fallet. Har inte exakt uppgift hur många, men vi uppskattar till ett 

40 tal. 

Friluftsgudstjänst Hemsö fästning, ca. 16 pers. Lite sårbart vid regn, om restaurangen stängt! 

Men annars uppskattat. 
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Sommargästernas söndag, oftast bra uppslutning med servering av sommarboende. 

Vad som varit mindre bra: Månaderna oktober, januari och februrari är det lite trögt överlag. 

Speciellt mässorna kan kännas lite för lång när två tre besökare är i kyrkan. 

Midsommargudstjänsten har blivit sämre anslutning till, kanske för andra aktiviteter på ön. 

Kanske kan man ha kvällsgudstjänst där! 

Julottan kl 8, har sina trogna besökare, men en tendens att det minskat. Hemsön har inte 

många kvar i kören längre, i år blir det nog ingen körsång och det kommer nog saknas. 

Trettondagsmusik, kan bli bättre, det brukar vara mellan 10-15 besökare. 

Vad kan vi göra: Kringaktiviteter av olika slag, musik, försöka locka till delaktighet! Vi 

behöver nog prata ihop oss allihop tillsammans. Göra mässor enklare! 

 Kerstin Sjölander, sekreterare Hemsö församlingsråd 

Hemsökören uppträdde minst 2 gånger, en gång vid våren och en vid juletiden. 6-8 personer. 

Under sommartiden ordnades en ”musik i sommarkväll” (MISK). Musikdagen tog plats i 

kyrkan och i gropen, den 6 juni.  

 Marco Fonseca, kantor 

 

Gudstjänst – Stigsjö  

Gudstjänstlivet i Stigsjö bärs av en trogen krets, med bl a många aktiva kyrkvärdar, varav 

många i yrkesverksam ålder. Även Stigsjökören och den mindre körgruppen Cantamos bidrar 

till ett rikt och varierat gudstjänstutbud. Också i kören är medelåldern relativt låg, men i övrigt 

utgörs gudstjänstkärnan till större delen av äldre pensionärer. Glädjande är att en ideellt ledd 

ungdomskör har medverkat vid några gudstjänster under året. Även församlingens barnkör 

har medverkat vid de olika familjegudstjänsterna, men där behövs en långsiktig lösning av 

körledarfrågan. 

Gudstjänst firas i stort sett varje söndag, vid dubbelhelger dock normalt bara en 

gudstjänst/helg. Flertalet av gudstjänsterna firas som mässa, medan ungefär en gudstjänst i 

månaden firas utan nattvard, som t ex musikgudstjänst eller familjegudstjänst.  

En gudstjänst har planerats och letts av församlingsrådets ledamöter, vilka också varit 

köksansvariga vid de fyra kyrkfrukostar som ordnats under året. En annan uppskattad 

gudstjänst under året var temagudstjänsten ”Handens verk”, där lokala hantverkare fick 

berätta om sitt skapande och drivkrafterna bakom det. Andra höjdpunkter under året har varit 

körens vår- och julmusik liksom övriga musikgudstjänster, allt ifrån körens medverkan i 

Kyndelsmässodagens ljusmässa och allhelgonahelgens minnesgudstjänst till musiken i 

sommarkväll.  

Tre gudstjänster har firats ekumeniskt tillsammans med Stigsjö Filadelfia, två 

familjegudstjänster, varav en i Stigsjö Filadelfia och en i Stigsjö kyrka. Den tredje 

gudstjänsten har traditionsenligt firats i Smöråkers föreningshus under jultid, men 2017 

flyttades den till söndagen under den ekumeniska böneveckan i januari, en flytt som slog väl 

ut.  
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Påskens gudstjänster har firats gemensamt med Viksjö församling. Skärtorsdagens mässa i 

Stigsjö avslutades med altarets avklädande. Vid långfredagsgudstjänsten i Viksjö sjöngs 

psalmerna a capella, varefter uppståndelseglädjen fick brista ut för fullt vid påskdagens mässa 

i Stigsjö, som inleddes vid påskeldarna utanför kyrkan med trumpetfanfar, påskhälsning och 

påskljusets tändande, varefter församlingen tågade in i kyrkan för altarets påklädande och 

mässans firande. Någon annandagsgudstjänst firades inte i år. 

Sommarens friluftsgudstjänster inleddes med en musikgudstjänst med Stigsjökören vid 

Stigsjödagen på Janne Vängmanstorpet i Risnäs. Midsommardagens gudstjänst fick p g a regn 

flyttas från Öjesjöns badplats in till kyrkan. Friluftsgudstjänsten på Janne Vängmanstorpet i 

augusti kunde dock genomföras, dock med relativt få deltagare. Tyvärr ställdes 

kyrkvandringen mellan Hässjö och Stigsjö kyrkor i år in, detta p g a sjukskrivningar bland 

personalen i Hässjö. 

Andra traditionsburna gudstjänster under året har varit församlingsfesten tillsammans med 

Viksjö, gudstjänsten i älgjaktstider och skördemässan, som i år fick flytta från 

tacksägelsedagen p g a kontraktshögmässan i Gudmundrå med biskop Eva, samt adventets 

och julens olika gudstjänster, där det fungerat fint att lägga adventsmässan på kvällstid, där 

luciagudstjänsten är en fin avslutning på höstterminens arbete i barngrupperna, där julspelet 

på julaftonen bärs av många ideella insatser och där julnattsmässan bärs av Stigsjökörens 

medverkan. 

Gudstjänstdeltagandet i de olika gudstjänsterna framgår av separat sammanställning.  

 Johan Holgersson, församlingsansvarig präst 2017 

Det har varit ca 6 familjegudstjänster/mässor under året varav 2 har varit ekumeniska. Vid 

några tillfällen har det varit Kyrkfrukost före gudstjänsten. I samband med några av 

gudstjänsterna har det varit Bibelutdelning, Dopfest och Luciagudstjänst. 

 Helena Norberg, församlingspedagog 

Vår planerade verksamhet har i stort sett genomförts.  Vi har tillsammans genomfört ett antal 

kyrkfrukostar, temagudstjänster, lekmannaledda gudstjänster, gränslös mässa med lunch 

bjudning med många deltagare. Bjudit på ett antal kaffe med dopp efter gudtjänster, vilket 

alltid uppskattas.  

På våren har vi en gemensam församlingsfest tillsammans med Viksjö församling. Det bjuds 

på en lättare måltid, vilket uppskattas av besökare och körerna i församlingarna.  

Vi bjuder in Seniorerna till kyrklunch i september, antalet har stabiliserats till runt 40-tal. Där 

inbjudan sker per post.    

Barngrupperna, efter skolan, har varit i stort fulltaliga. Medan småbarnsmusiken har väldigt få 

deltagare just nu, något att fundera på.  

 

Gudstjänstbesöken har varit i stort tillfredsställande med några gudstjänster eller mässor där 

deltagandet har varit lågt. Körerna ställer upp och ger gudstjänsterna innehåll, en eloge till 

alla. Internationella gruppen har också deltagit på olika sätt.  Auktionerna höst och vår har 

dragit in pengar till det internationella arbetet. Hoppas att onsdagsgruppen och 

trädgårdsodlarna ställer upp under kommande år och bidra med sina egenproducerade 

produkter.  Vi behöver också mer besökare till dessa auktioner.  

Gröna rummet kommer nu att minskas i yta och ger plats för askgravlunden som kommer att 

invigas till våren.  Sedan har vi också påtalat att göra kyrkogården mer tillgänglig. 
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Ingången till Kyrkan, den södra kyrkporten, har fått ett golv emellan dörrarna som gör det 

lättare att ta sig in i och ut ur kyrkan. Gångarna av grus ska tätas till och packas hårdare. 

Belysning har äntligen kommit upp och förstärker parkeringen framför ingång till 

kyrkogården.  

Sedan har det byggts ett förråd i församlingshemmet som innehåller stolar, mattor och bord. 

Ett jättefint jobb av vaktmästarna. En ny diskmaskin har också införskaffats.  Men nu återstår 

frågan när vi kan få församlingshemmet ommålad, då främst fasaden. Köket behöver göras 

om och moderniseras.  Eller om vi kan satsa på att få göra om i kyrkorummet till ett 

allaktivitetshus. Exempel på det är Nordingrås kyrka.  

Så tack alla ni som har bidragit till att vi kunna genomföra allt detta. Jag ser fram emot nästa 

period där församlingsarbetet kommer att ge oss mer möjligheter att genomföra 

verksamhetsplanen.   

 Margareta Byström, församlingsrådets ordförande 

Gudstjänst – Viksjö  

I Viksjö är det framför allt musikgudstjänster, julens gudstjänster och olika samlingar i 

församlingshemmet som samlar ett större antal deltagare. Vid en ”vanlig” gudstjänst är dock 

deltagarantalet oftast lågt, varför antalet gudstjänster de senaste åren minskats för att 

möjliggöra en större satsning vid de tillfällen som känns attraktiva för Viksjöborna. Under 

terminstid anordnas en eller två gudstjänster eller andra samlingar i månaden medan utbudet 

ökar under sommaren och i december.  

Några viktiga grupper vid gudstjänster och samlingar i Viksjö är Viksjökören och Viksjö 

spelmansgille, vilka bidrar till ett rikt musikliv, speciellt med tanke på hur liten församlingen 

är. Av årets 22 gudstjänster eller andra församlingssamlingar har mer än två tredjedelar haft 

extra musikmedverkan, antingen av kören, gillet eller av andra musiker, som vid musik i 

sommarkväll och några andra musikgudstjänster under året. 

De samlingar under året som ersätter vanliga gudstjänster är fettisdagsfesten med semlor, en 

internationell kväll under fastan som kören inbjuder till samt höstens skördefest. Vid alla 

tillfällen går behållningen till Svenska kyrkans internationella arbete. I år fick både 

fettisdagsfesten och den internationella kvällen flyttas till Viksjö folkets hus p g a vattenskada 

i församlingshemmet, vilket kan ha bidragit till att antalet deltagare var något lägre än tidigare 

år. 

Påskens gudstjänster har firats gemensamt med Stigsjö församling. Skärtorsdagens mässa i 

Stigsjö avslutades med altarets avklädande. Vid långfredagsgudstjänsten i Viksjö sjöngs 

psalmerna a capella, varefter uppståndelseglädjen fick brista ut för fullt vid påskdagens mässa 

i Stigsjö, som inleddes vid påskeldarna utanför kyrkan med trumpetfanfar, påskhälsning och 

påskljusets tändande, varefter församlingen tågade in i kyrkan för altarets påklädande och 

mässans firande. Någon annandagsgudstjänst firades inte i år. 

Några gudstjänster har firats på Västanå, där vintergudstjänsten samlat lite färre deltagare 

medan gökottan på Kristi himmelfärds dag är mer välbesökt. Gudstjänsten i samband med 

spelmansstämman samlade få deltagare förutom de medverkande, varför det kan vara 

önskvärt att flytta gudstjänsten från söndagen till lördagen, där gudstjänsten kan få inleda hela 

stämman. Försöket med en höstgudstjänst på Västanå, som en ersättning för tidigare års 

gudstjänst för jägare och andra, slog tyvärr inte bra ut.  
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Också på hembygdsgården firas några gudstjänster. Årets nationaldagsgudstjänst saknade 

extra musikmedverkande och samlade därför inte lika mycket folk som tidigare år. 

Sommarens andra gudstjänst på hembygdsgården drabbades av dåligt väder, vilket kan vara 

en förklaring till det låga deltagarantalet. 

Andra traditionsburna gudstjänster under året har varit församlingsfesten tillsammans med 

Stigsjö (i år i Stigsjö), seniorernas dag i maj, musik i allhelgonatid, samt advents- och 

jultidens olika gudstjänster med adventsmässan, körens julmusik, julottan och nyårsaftonens 

nyårsbön med parentation över de under året avlidna.  

Gudstjänstdeltagandet i de olika gudstjänsterna framgår av separat sammanställning.  

 Johan Holgersson, församlingsansvarig präst 2017 

Gudstjänsterna är inte så välbesökta som man kan önska. Varför är det så, kan man fråga sig. 

Klockslagen kan ha betydelse, när många av våra besökare är äldre och vissa även beroende 

av hemtjänst. Gudstjänsttiden kl 11.00 är inarbetad och den bör man hålla fast vid. Sedan kan 

kl 14.00 vara ett alternativ men inte senare för att ta hänsyn till mattider och mörker vintertid. 

På sommaren kan 18.00 fungera. 

Spridningen av information om vad som händer i församlingen. Många prenumererar inte 

längre på tidningen Ångermanland och missar därmed predikoturerna. Att söka efter 

information på Svenska kyrkan på nätet är inte ett alternativ för många. Det finns numera 

programblad vid informationstavlan vid kyrkan. Det är bra, men fordrar att man aktivt går dit 

för att hämta program. Församlingsrådet har diskuterat om man inom rådet ska dela ut 

inbjudan till vissa aktiviteter. Församlingsrådet är beredda att fördela utdelning till 

församlingsbornas brevlådor inom rådet. Sociala medier är också en kanal som bör användas. 

Vid samtalsgruppen på servicehuset kan man kolla upp vilka som kan behöva skjuts till 

kyrkan. 

Viksjö är en liten församling och det viktiga är inte att ha många gudstjänster utan att 

församlingsborna besöker de som anordnas. Man vill känna igen sig när man går i kyrkan. Det 

ska vara rofyllt och man ska känna sig trygg i det som händer. Kyrkan erbjuder någonting 

som är sällsynt i övriga samhället, nämligen stillhet, och det ska vi hålla fast vid. 

Samtalsgruppen på servicehuset är en bra aktivitet som man bör fortsätta med. Där kan man få 

kontakt med dem som tycker att ”kyrktröskeln är för hög”. 

I framtiden är en tanke att satsa på enklare aktiviteter och samlingar med olika teman, t ex 

naturteman som fiske, jakt, svamp. Man kan även satsa på gemensamma promenader, 

förslagsvis på elljusspåret längs Mjällån, en ca 2 km lång sträcka, med stopp för 

vätskekontroll och en betraktelse/andakt. Kan förslagsvis börja och sluta vid 

församlingshemmet. Fungerar med barnvagn likaväl som rullator. Ett annat förslag är 

påskgudstjänst på Västanå med utomhusaktiviteter och basar i samarbete med Västanå natur 

och kultur. Denna skulle kunna ersätta vintergudstjänsten. 

 Iréne Viklund, församlingsrådets ordförande 
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Gudstjänst - Högsjö 

Under året har vi firat 4 familjegudstjänster/mässor. Det har varit Dopfest och Bibelutdelning 

till församlingens 6-åringar i samband med några av gudstjänsterna. Efter varje tillfälle har 

det serverats kyrklunch i församlingshemmet. 

 Helena Norberg, församlingspedagog 

Högsjöhemsökören repeterade tisdagar/torsdagar i Kyrkkällan och sjöng både i Högsjö och 

Hemsö kyrkan, ca 20 korister. Kören deltog i församlingens gudstjänst livet och framförde två 

egna konserter per år, både i Högsjö och på Hemsö, vid sommartiden och vid juletiden.  

Under sommartiden tog plats tre ”musik i sommarkvällar” (MISK) i Högsjö gamla kyrkan.  

I Hälledalsskolan i Ramvik repeterade barnkören på onsdagar. Ca 14 barn. Barnen sjöng två 

gånger per termin i Högsjö kyrka.  

 Marco Fonseca, kantor 

 

Undervisning - församlingsgemensamt 

Under 2017 har vi erbjudit 8-9 förskoleavdelningar påsk och julsamlingar. En del av 

förskolorna har vi besökt och en del har kommit till våra lokaler, alla har tackat ja. 7 olika 

förskoleklasser har besökt våra kyrkor och fått träffa våra kyrkråttor Signe och Elsa. 

Kyrkråttorna visade barnen runt i kyrkan med frälsarkransen som utgångspunkt.  7 olika 

klasser från årskurs 1 kom till Säbrå kyrka och fick vara med på vår julvandring. 6 klasser 

från årskurs 2 inbjöds och kom och deltog i vår påskvandring i Stigsjö församlingshem och 

kyrka. Jul- och påskvandringarna spelas av både anställda och frivilliga medarbetare. Årskurs 

3 inbjöds och kom på en samling med temat ”Den gyllene regeln”, det var 7 klasser som kom 

till sin hemkyrka. Årskurs 4 har erbjudits att delta i Bibeläventyret, där har vi besökt 4 klasser. 

Årskurs 5 kom till sin hemkyrka och deltog i ”Livets största hemlighet” då vi berättar och 

pratar om skillnaden mellan Halloween och Allhelgona. Klasserna får vid det besöket och gå 

en vandring på kyrkogården, det var 4 klasser som besökte oss. 

Första sommarlovsveckan besökte vi 2 fotbollsskolor och mötte ca 150 barn. Vi gjorde lite 

olika värderingsövningar och jobbade utifrån att alla är viktiga.  

Inför advent inbjöds Hälledals, Häggdånger och Brunne skolor till samling i kyrkan. 

Bondsjöhöjdens skola som vi besökt i flera år valde i år att få besöka Säbrå kyrka. 

 Helena Norberg, församlingspedagog 

 

Satsningen på andlig vägledning i ignatiansk anda har fortsatt med bl a öppna samlingar i 

samband med mässan ”Där tro, hopp och kärlek växer” en gång i månaden i Säbrå. Retreat i 

vardagen under fastetid och en endagsretreat i Häggdånger i maj. Vi har också samverkat med 

stiftet och deltagit i en retreat på Österåsen, där vi varit några som funnits med som vägledare. 

Enskilda samtal har skett regelbundet med några pilgrimer. Handledning och vägledning ingår 

i detta arbete och stiftet har inbjudit till regelbundna träffar. 

 Berit Selling, diakon 
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En studiecirkel har genomförts med pastoratets kyrkvärdar kring Martin Luther och 

reformationen. Kyrkvärdarna erbjöds också att delta i en studie-/pilgrimsresa till Trondheim. 

7 kyrkvärdar deltog i denna resa. 

 Johan Holgersson, t f kyrkoherde  

Undervisning – Säbrå  

Vi har haft Miniorgrupper i Säbrå församlingsgård och på Kyrkkällan. Juniorgrupp har vi haft 

på Kyrkkällan. Alla tre grupper har ett maxantal på 15 st deltagare. Grupperna är välbesökta 

och miniorgruppen på Kyrkkällan har även kö för att få vara med. På Kyrkkällan möter vi 

barnen vid skolan och följer med dem tillbaka efter vår verksamhet om de behöver fritids 

efteråt. Något som fungerar väldigt bra och upplevs som positivt att vi kan ha verksamheten i 

direkt anslutning till skolan. Miniorgruppen i Säbrå har vi på kvällstid. 

 Helena Norberg, församlingspedagog 

Undervisning – Häggdånger 

Vi hade en grupp under vårterminen med Frälsarkransen. Det blev inte så stor grupp och 

målgruppen blev inte riktigt som vi tänkt. Dom som kom var ändå aktiva i samtalet omkring 

livets pärlor.  

 Berit Selling, diakon 

Den grupp som under hösten 2016 samlades för samtal kring tro och liv utifrån frälsarkransen 

avslutades eftersom inga av deltagarna var från Häggdånger. Barnkören Singing Kidz har 

medverkat vid några gudstjänster och vid luciagudstjänsten har samverkan med Häggdångers 

skola skett.  

 Knapp Anna Eriksson, ansvarig församlingspräst 

Undervisning – Stigsjö 

Vi har både minior och juniorgrupp som träffas varje vecka under skolterminerna. Båda 

grupperna är i anslutning till skoldagens slut och barnen kommer med skolbussen vilket 

fungerar väldigt bra. 

 Helena Norberg, församlingspedagog 

Undervisning – Högsjö 

I Högsjö har vi inte haft någon fast miniorgrupp men vi inbjöd till tre-fyra träffar i slutet av 

vårterminen. En grupp på ca 5 barn kom till församlingsgården och önskemål fanns att vi 

skulle träffas oftare. 

 Helena Norberg, församlingspedagog 

Vuxenverksamhet i form av studiegrupper har dessvärre inte funnits tid till under året; det 

saknas personella resurser men glädjande nog finns det efterfrågan.  

 Peter Forsberg, församlingsansvarig präst 
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Diakoni - Församlingsgemensamt 

Vi har inbjudit till Familjekvällar 4 ggr under året. Kvällarna har varit i Säbrå 

församlingsgård. Besöksantalet har varit allt från 40 till 100 personer. Kvällarnas tema har 

varit Dans med Elin Kristoffersson, Lekar för hela familjen, Inga-Lill Morell berättade om 

”Olika men ändå Lika”, Julpyssel. 

Dagläger: Sista sommarlovsveckan hade vi läger för ca 25 barn i åldrarna 6-10 år. Vi höll till i 

Säbrå församlingsgård. Temat för lägret var ”De 5 sinnena”. Dagarna fylldes med sång, 

andakt, lek och skapande. 

Familjeresa: En lördag i augusti inbjöd vi till en familjedag för hela pastoratet. Vi var ca 40 

personer, små och stora, som åkte och besökte Rövarbyn i Höga kusten. Det blev en trevlig 

dag med god gemenskap. 

 Helena Norberg, församlingspedagog 

Vi har haft kontakt med några behövande EU-migranter som kommit till Kyrkkällan, fått fika 

och duscha. Vi har också hjälpt dom med lite mat, kläder och en summa pengar. Vi har även 

hjälpt en del familjer som haft en svår ekonomisk situation. Det har varit främst Säbrå och 

Högsjö. Vi har också hjälpt till med ansökan från majblomman och från Stiftets Mariafond 

där dem fått det beviljat som ansökt om bidrag.  

Möjlighet till enskilda samtal finns med präst och diakon. Jag som diakon (Berit) har haft en 

del själavårdande samtal men även samtal i Andlig vägledning. En kvinna har fullföljt dem 

Andliga övningarna och några håller på med dessa övningar. Då träffas man för samtal och 

får speciella övningar att gå in i med hjälp av bibeltexter. Jag har också haft mailkontakter 

med personer som behöver stöd i sitt dagliga liv.  

Vi avslutade en liten sorgegrupp i början på året och startade en ny under höstterminen. Då 

blev antalet så många så vi fick dela upp det i två grupper med sju deltagare i varje grupp. Vi 

som har lett gruppen har varit Berit Selling och Åsa Sjöberg.   

Under sommaren anordnades en bussutflykt. Resan gick till Köpmanholmen och 

Bruksmuseet, en guidad tur fick vi genom bland annat Herrgårdsparken. Vi besökte också 

kyrkan där vi hade en andakt. Lennart Backlund från Högsjö och uppväxt i Köpmanholmen 

berättade en hel del i bussen om Bruksorten och uppväxten där. En mindre utflykt gjordes en 

dag i juli för dem allra äldsta som bor på Servicehuset och i hyreshuset runt Ica. Vi hade egna 

bilar och utflykten gick till Stigsjö församlingshem där vi åt lunch, sjöng och delade 

gemenskapen med varandra. 

Församlingsbor som fyller 80 år under året inbjöds till en gemensam 80-årsfest i pastoratet. 

Det var många som hörsammade inbjudan och alla församlingar representerades. Någon ville 

ha hembesök istället och fått det.  

 Berit Selling, diakon 

I de olika kyrkorna (förutom Hemsö) har det under allhelgonahelgen varit öppet med 

seervering och möjlighet till samtal, en uppskattad tradition. 

 Johan Holgersson, t f kyrkoherde 
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Diakoni – Säbrå  

Träffar för flyktingar har anordnats på Kyrkkällan. Vi har det som språkcafe och det är inte så 

stor grupp men flitiga att vara med. 6-8 deltagare, blandat män och kvinnor. Även några 

mindre barn följer med.  En tänkt ”Sticka-virka-sy-grupp” för invandrare och andra 

intresserade har inte startats upp. Några gånger har två kvinnor som bor i Älandsbro följt med 

till Högsjö och Martagruppen där. Murberget startade upp en grupp i Kyrkkällan, Älandsbro 

som skulle slöjda, men det blev bara några träffar.  

Servicehuset har fortsatt med sång och lässamlingar varannan torsdag, 4-8 deltagare har varit 

med. När det gäller Älandsgården har vi haft samlingar varannan måndag och jag som diakon, 

(Berit som haft ansvaret) har gått runt på dem tre avdelningar som finns där. En halvtimme ca 

på varje avdelning med visor, psalmsång, dikt och prosa på mål bland annat.  

Vid seniorernas dag blev församlingsbor som fyllt 70 år bjudna på lunch och underhållning 

och församlingsrådet hjälpte till med servering.  

 Berit Selling, diakon 

Stor och Liten: Vi träffas 1 gång i veckan. En grupp på ca 4-5 vuxna med barn träffas och 

sjunger, leker, skapar, fikar och umgås. 

 Helena Norberg, församlingspedagog 

Diakoni – Häggdånger 

I samverkan med Härnösands anhörigcenter anordnades under våren vardagsträffar under 

beteckningen ”Mötesplats Häggdånger” en gång i månaden. Senare delen av höstterminen 

startade vi upp soppluncher istället eftersom antalet minskade på vardagsträffarna och det var 

svårt att få in nya. Vi hade två soppluncher under hösten med god uppslutning. Några från 

församlingsrådet har hjälpt till med dukning och diskning. Samverkan med Anhörig center har 

upphört tills vidare.  

 Berit Selling, diakon 

Häggdånger 

I samband med sparkstafetten inbjöds också till dopkalas för de under året döpta. De äldres 

dag med efterföljande lunch uppskattades av de som hörsammat inbjudan. Julblommor 

delades ut till de som fyllt 85 samt några som behövde särskild uppmuntran.  

 Knapp Anna Eriksson, ansvarig församlingspräst 

 

Diakoni – Stigsjö 

Stor- och litengruppen i Stigsjö har fortsättningsvis haft en inriktning med småbarnsmusik. En 

liten men stadig grupp som träffats och sjungit och umgåtts varje vecka.  

Varannan onsdag har det inbjudits till vardagsträff (”Onsdagsträffen”). Onsdagsträffen har 

under året haft tolv medlemmar som i varierande antal träffats vid 18 tillfällen. Vid tre av 

dessa träffar har de gamlas vänner medverkat och bjudit på fika och lunch. Onsdagsträffen har 

inbjudit till fasteauktion under fastetiden.  



Sida 14 av 18 
 

Seniorernas dag har traditionsenligt firats en söndag under hösten med gudstjänst och 

efterföljande lunch. Inbjudan till seniorernas dag har skett genom personligt brev till de som 

fyllt 70 år. 

I församlingen finns en diakonigrupp, som bl a medverkade vid allhelgonahelgens öppna 

kyrka och i utdelande av julblommor till de i församlingen som fyllt 80 år. I år var de 32 st 

som fick en julblomma 

 Stina Östman, diakon 

Diakoni – Viksjö  

Varannan vecka inbjuds till vardagsträff (”Samtalsgruppen”) på servicehuset. Det är ca 8-13 

personer som träffats vid 18 tillfällen under året. Vid tre av dessa träffar har de gamlas vänner 

medverkat och bjudit på fika och lunch. 

 I samarbete med Viksjö hembygdsföreningen har det ordnas stickcafé i församlingshemmet 

varannan vecka. 

Seniorernas dag har traditionsenligt firats en söndag under våren med gudstjänst och 

efterföljande lunch. Inbjudan till seniorernas dag har skett genom personligt brev till de som 

fyllt 70 år. 

Församlingsrådet ansvarar för utdelande av julblommor till församlingsbor som fyllt 80 år.  

 Stina Östman, diakon 

Diakoni – Högsjö 

Under terminstid anordnas vardagsträffar i form av byamöten i Hälledal och Utansjö. 

Terminsavslutningar sker i församlingsgården. 

 Johan Holgersson, t f kyrkoherde 

Satsningen på ett aktivt flyktingarbete har fortsatt, bl a genom gemenskapssamlingar, 

svenskundervisning och musikalisk verksamhet samt genom att flyktingarna ses som en 

naturlig del av församlingen i all verksamhet. En verksamhet som sker varje vecka är 

Martagruppen där kvinnor kommer (även män kommer ibland) för att sy, sticka och prata. 

Oftast följer barnen med för att leka i lekrummet. Men det vi måste fundera vidare på är vad 

vi kan göra med barnen som kommer.  

Svenskundervisning sker i Utansjö med volontärer, i samarbete med ABF och kommun.  

 Berit Selling, diakon 

Stor och Liten. Även i Högsjö är det en liten men stadig grupp som träffats varje vecka. 

 Helena Norberg, församlingspedagog 

Till det diakonala arbetet hör också verksamheten som bedrivs bland flyktingarna. De har 

under året minskat något i antal, vilket till en del märks i gudstjänstlivet. När det gäller den 

internationella diakonin så har internationella gruppen i församlingen bidragit med arbete 

under insamlingsperioderna och då bland annat i arrangemang av församlingsaftnar för att 

lyfta medvetenheten om hjälpbehovet i världen och samla in medel.  

 Peter Forsberg, församlingsansvarig präst 
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Mission – Säbrå  

Församlingen stöder Svenska kyrkans ”Ko-kalv-projekt” i Tanzania med sommarloppis i 

bagarstugan vid pastorsexpeditionen. Vi har haft loppis under juli månad, måndag till fredag 

12-15. Vi har varit både anställda och frivilliga som funnits med i arbetet. Vi fick också ett 

stort tält uppsatt där besökare kunde sitta och samtala med varandra och fika. Vi fick in 

28 750 kr. Det har blivit en stor och viktig social mötesplats under sommaren. En del kommer 

bara för att få prata och fika. Insamling till ko-kalv-projektet sker också bl a i samband med 

gudstjänster på servicehuset och vardagsträffar på Kyrkkällan. 

 Berit Selling, diakon 

Mission – Häggdånger  

I samband med gudstjänster där kollekten går till Svenska kyrkans internationella arbete resp 

Svenska kyrkan i utlandet har informeras om detta arbete, dock var inga särskilda gäster 

inbjudna för detta. Vid Barsvikendagen i juli har församlingsrådets medlemmar deltagit med 

ett stånd och presenterat Svenska kyrkans verksamhet.  

 Knapp Anna Eriksson, ansvarig församlingspräst 

Mission – Stigsjö 

Det stora som händer under året är fasteauktionen, där onsdagsträffen, Stigsjökören och den 

internationella gruppen är viktiga aktörer. Även om behållningen blev något lägre än tidigare 

år samlades cirka 20 000:- in till Svenska kyrkans internationella arbete.  

Den internationella gruppen har även medverkat vid trettondagens kyrkkaffe och vid 

skördemässan, som i år fick flytta från tacksägelsedagen p g a kontraktshögmässa i 

Gudmundrå den dagen.  

 Johan Holgersson, församlingsansvarig präst 2017 

Mission – Viksjö 

Traditionsenligt har det under året inbjudits till tre samlingar med insamling till och 

information om Svenska kyrkans internationella arbete. Fettisdagsfesten och körens 

internationella afton under fastan fick flytta till Folkets hus p g a vattenskada i 

församlingshemmet. Skördefesten under hösten hölls dock i församlingshemmet, med 

medverkan av både Viksjö spelmansgille och Viksjökören. 

Under sommaren ordnades kyrkans och kyrkogårdens dag en lördag. Speciellt 

kyrkogårdsvandringen samlade många deltagare. Dagen avslutades med musik i sommarkväll. 

 Johan Holgersson, församlingsansvarig präst 2017 
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Körernas verksamhetsberättelser 

Viksjö Hembygds- och kyrkokör 2017 

 

Köråret startade upp den 18 januari med sedvanligt årsmöte. Denna gång höll vi till på Folkets 

Hus eftersom sockenstugan renoverades p.g.a. vattenskada. Körövningarna planerades under 

våren in några veckor åt gången, en gång i veckan den kväll som flest medlemmar kunnat 

närvara. Detta har fungerat bra och vid de första två tillfällena övade vi till Ljusmässan i 

Viksjö kyrka den 5 februari. Nästa sångtillfälle var på Västanå den 19 mars då vi sjöng på 

vintergudstjänst utomhus i vackert väder, men tyvärr med få besökare. Vi sjöng även på 

internationell kväll den 4 april och övade till Förklädd Gud som framfördes med pastoratets 

körer i Högsjö den 30 april. Samma kväll sjöng vi även vid majbrasan på Folkets Hus i 

Viksjö. 

Den 21 maj var det dags för Församlingsfest i Stigsjö och den 25 maj sjöng vi i Gökottan på 

Västanå. På nationaldagen den 6 juni sjöng vi på hembygdsgården och sista framträdandet var 

som brukligt Musik i sommarkväll tillsammans med spelmansgillet i Viksjö kyrka, i år den 11 

juni. Därefter samlades vi en kväll hemma hos Carolin Karlsson för avslutande trevlig 

samvaro med god mat innan vi tog sommarlov.  

Höstterminens övningar planerades på samma sätt och den 17 september gjordes det första 

framträdandet, Musik i höstkväll, där vi sjöng tillsammans med Stigsjökören. Vidare övades 

det till gränslös mässa i Häggdånger den 1 oktober och till skördefesten här hemma i 

sockenstugan den 8 oktober. Den 20 oktober gjorde vi en kortare körresa till Mats och Karin i 

Älandsbro där vi åt gott och lyssnade på Quilty och den 5 november sjöng vi Musik i 

allhelgonatid i Viksjö kyrka. Sedan var det dags att sjunga in julen, först i adventsmässa den 3 

december och senare, den 17 december, Julmusik i Viksjö kyrka. En av de sista övningarna 

för året kombinerades med julgröt och skinkmacka. Sista framträdandet för året var i julottan 

den 25 december som i år var framflyttad till kl. 8.00, men lika välbesökt som den brukar.  

Kören har under året haft 10 medlemmar och vi har övat vid sammanlagt 25 tillfällen.  

 

Verksamhetsberättelse för 2017, Stigsjökören 

 

Kören har under året bestått av ca 33 sångare varav 14 sopraner, 12 altar, 7 basar samt en 

körledare. 

… 

Årsmötet hölls i samband med en smaklig måltid på Toppstugan på vårdkasen den 12 

februari. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft två protokollförda planeringsmöten 15 januari och 

21 augusti. 

Nytt för året var att en festkommitté utsågs vid årsmötet. I den ingår Jörgen Kristiansson, Mia 

Asplund och Nina Skyttberg. Och visst har kören haft det festligt, förutom kubb till saften så 

arrangerades det också en uppskattad resa med Ådalen 3 den 9 juni. Vid höstupptakten den 27 

augusti välkomnade Kajsa alla till sin hemtrevliga stuga.  
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Under våren minns vi särskilt den Gränslösa mässan i Högsjö där kören tillsammans med 

pastoratets övriga körer och musiker framförde Förklädd Gud. En annan höjdpunkt var förstås 

musik i sommarkväll i början av juni. 

Höstens program var digert med bla Teatercafé och framträdande på Pensionärsuniversitetets 

julavslutning på Parkaden. 

Vårterminen startade den 22 januari. Kören övade 14 gånger och framträdde vid följande 

tillfällen: 

 5 feb Ljusmässa 

 12 feb Cantamos Högmässa 

 19 mar Kvällsmässa 

 30 mar Fasteauktion 

 13 apr Cantamos Skärtorsdag 

 16 apr Påskdagen 

 30 apr Gränslösmässa, Högsjö 

 7 maj Kvällsmässa 

 21 maj Församlingsfest 

 4 jun Musik i sommarkväll 

Delar av kören deltog även under friluftsgudstjänsten vid Janne Vängman torpet den 10 juni. 

Höstterminen startades upp den 27 augusti. Kören övade 12 gånger och framträdde vid 

följande tillfällen: 

 17 sep Musik i höstkväll, Viksjö 

 24 sep Skördemässa  

 22 okt Cantamos, högmässa 

 4 nov  Minnesgudsjänst 

 19 nov Teatercafé 

 3 dec 1:a advent 

 6 dec Pensionärsuniversitetet  

 17 dec  Cantamos, högmässa 

 21 dec  Brunnegården 

 24 dec  Julnattsmässa 

 30 dec  Musik i juletid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 18 av 18 
 

Begravningsverksamheten 

 

Målen för 2017 var att se till att våra besökare får en trygg och trevlig vistelse på våra 

kyrkogårdar och att vi följer de krav och lagar som vi har att följa 

Under 2017 så påbörjade vi att anlägga den nya askgravlunden I Stigsjö som kommer att stå 

klar under Juni månad 2018 , I Högsjö så har vi påbörjat projektering av en ny askgravlund . 

Fortsatt arbete med att säkra gravstenar och att plocka bort de som har blivit återlämnade 

av gravrättsinnehavarna , det har tagit stor del av sommaren då detta gäller alla kyrkogårdar 

I pastoratet . 

Iordningsställande av Minneslunden I Häggdånger som har pågått I några år. 

Det stora jobbet har varit administration då vi har sagt upp alla gamla avtal inför 2018 ,då 

detta krävde att vi även slog ihop våra gravsystem med Domkyrkoförsamlingen . 

Vi har även tagit fram de nya avtalen gällande Häggdånger-Hemsö-Säbrå då Älandsbro 

handelsträdgård sagt upp avtalet med sin kunder.Detta har medfört mer arbete ute på våra 

kyrkogårdar då vi har tagit över planteringarna på både graver och rabatter. 

I övrigt förekommande arbeten har flutit på bra och personal gruppen har varit mycket bra 

 

Fastigheter 

Målet 2017 var det att följa lagar och paragrafer och se till att vi har anpassade lokaler för 

verksamheten 

Då det gäller våra fastigheter så har det varit ett år med mycket jobb som har tagit mycket 

tid för våra vaktmästare , här kommer en uppställning av jobben. 

Två nya kök har installerats ett I Högsjö FH och ett I Viksjö FH detta gjorde att vi fick stänga 

för minnesstunder och uthyrningar där kök behövdes .Viksjö gjordes av egen personal 

Då det gäller Högsjö fick vi I undervåningen göra ny nödutgång detta efter att vi gjort en  

säkerhetsanalys och fick nedslag  att det ej var godkännt för barnverksamhet eller 

uthyrningar. 

Vi har även brandsäkrat nedervåningen med brandörrar  

Högsjö kyrka så har vi plockat bort oljepannan och ersatt det med nya bänkvärmare , då 

detta gjordes så flyttats all el till ett eget elskåp på utsidan kyrkan. 

 

Ny fasadbelysning har satts upp runt Stigsjö kyrka och belysning på parkeringen framför 

kyrkan är ny. 

Alla våra kyrkor och församlingshem har handikappanpassats med både nya trösklar och 

ramper 


