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INFOTECKEN
Jorden och himmelen
Jorden och himmelen, stjärnor
som lyser och fåglar som flyger,
de som bor högt uppe bland molnen,
allt som lever och allt det andra,
allt som kryper och allt
som springer.
Allting ber. Jordens vajande gräs,
den stolta solen och månen av silver,
havet, skogen, bäcken och floden.
Ingenting finns som inte kan be
till Skaparen av hela vår värld.
ur bönboken tradition och liv

Hoppas vi ses vid några av
sommarens aktiviteter!
Akar & Johan

Retreat i sköna Hassela
Välkommen att delta i en retreat helgen 21-23 augusti
med temat Friheten i Kristus.
Att åka på retreat är att för ett par dagar dra sig undan.
Jesus sökte sig ibland till platser för att vila och hämta
kraft. (Markusevangeliet 6:31). På retreaten står själen
och andligheten i centrum för uppmärksamheten. Större
delen av tiden är man i tystnad. På så sätt får man en
möjlighet att lyssna inåt till sina egna tankar.
Retreaten är också en möjlighet att få fundera över sin
tro och upptäcka mer av vem Gud är. Dagarna delas
in och ges rytm med hjälp av andakter, meditation och
måltider. Däremellan är det tystnad och egen tid för
tankar.
Hassela erbjuder en fin miljö och man kan välja att
använda mycket av den tysta tiden med vandringar i
omgivningen. Kanske väljer du att läsa, handarbeta eller bara vara. Man gör det som känns rätt för en själv.

Sommarsemester

Vi har bokat Hassela vandrarhem helt för oss själva
denna helg. Det är ett litet, enkelt och mysigt vandrarhem mitt i Hassela.

Sommarcaféer

Ankomst fredag eftermiddag, då sker introduktion till
helgen. På lördagen inleds tystnaden och den bryts
inte förrän på kvällen. På söndagen sammanfattas och
avslutas retreaten.

Akar Holmgren har semester 20 juli - 24 augusti och
Johan Selin har semester 22 juni - 20 juli.

Härnösand

Välkommen till Sommarparken i Härnösands domkyrkoförsamling. Sommarparken invigs tisdagen den 23
juni, teckenspråkstolk finns på plats.

Kalender - våra aktiviteter
Gudstjänster
Örnsköldsvik

Härnösand

Efter gudstjänsten blir det kyrkkaffe och bibelsamtal.

Sundsvall datum 24-25 oktober på en likadan
gudstjästhelg, men med utgångspunkt i lite annat material.

Gullängets kyrka klockan 13.00 följande datum:
5 september, 10 oktober, 7 november, 12 december
och 2016 den 16 januari.

Använd gärna kyrktaxi! Ring Örntaxi 0660 10 000,
det är viktigt att tala om att det gäller ’Dövkyrkan’.
Behöver du hjälp att beställa kyrktaxi kan du kontakta
diakon Carina Berglind sms 070 618 35 11

Sundsvall

Bosvedjans kyrka

Gudstjänsthelg 24-25 oktober tillsammans med
Härnösandsborna. Välkommen även till Härnösand
datum 21-22 november på en likadan gudstjästhelg,
men med utgångspunkt i lite annat material.
Vi träffas en hel helg och jobbar tillsammans i formen
av en gudstjänstverkstad som avslutas med att vi firar
mässa tillsammans. Under helgen får vi tillfälle till
bibelsamtal, översättning av psalmer och böner, filmvisning och gemenskap kring måltider.
Mer information kommer!

Församlingsgården
Gudstjänsthelg 21-22 november tillsammans
med Sundsvallsborna.Välkommen även till

Vi träffas en hel helg och jobbar tillsammans i formen av en gudstjänstverkstad som avslutas med att
vi firar mässa tillsammans. Under helgen får vi tillfälle till bibelsamtal, översättning av psalmer och
böner, filmvisning och gemenskap kring måltider.
Mer information kommer!

Livets trådar Härnösand

Församlingsgården klockan 11.00 - 14.00
följande datum: 7 september, 28 september 19
oktober, 9 november, 7 december
Gemenskapsträff med bibelsamtal och handarbete.

Östersund

Marielundskyrkan klockan 11.00 följande datum:
2 september, 14 oktober, 11 november, 9 december
Efter gudstjänsten blir det kyrklunch. Anmäl
alltid ditt deltagande i lunchen till Johan Selin
senast måndagen innan, sms 0735 08 40 71.

Teckenspråkigt sommarcafé har vi sedan i parken
utanför domkyrkan varje måndag klockan 12.00 från
och med 29/6 till och med 27/7. Vi inleder med andakt,
därefter blir det fika och gemenskap.

Sundsvall

Välkomna till årets sommarcaféer i Slädaviken på Alnön! Vi träffas varje onsdag klockan 12.00 från 24/6 till
och med 29/7. Vi inleder med andakt, därefter blir det
fika och gemenskap.

Max antal platser är 8 personer och det är först till
kvarn som gäller, reservlista upprättas om det blir
många anmälningar.
Kostnad för hela helgen är 300 kronor inklusive mat
och logi. Man tar med egna lakan och handduk. Deltagarna ordnar själva sin resa till Hassela.
Detaljerat program skickas ut i augusti.
Ledare för helgen är Johan Selin.

Anmälan senast 16 juli

Till Akar Holmgren via sms: 076 397 59 35 eller
e-post akar.holmgren@svenskakyrkan.se glöm inte att
tala om ifall du behöver specialkost.
OBS! Det är Akar som tar emot anmälan inte
Johan, han har semester och du riskerar att
missa din plats om skickar anmälan till honom.
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Bibelcitatet

”Där Herrens ande är,
där är frihet.”
Andra Korinthierbrevet 3:17

Kontakta oss

Samtal

Diakon Akar Holmgren
Tal/sms 0763 97 59 35
akar.holmgren@svenskakyrkan.se
Skype akar.holmgren

I själavårdande samtal har vi möjlighet att möta dig
enskilt och tala om det just du har på hjärtat. Både
präst och diakon har tystnadsplikt!

Präst Johan Selin
Sms 0735 08 40 71
johan.selin@svenskakyrkan.se
Skype johanfs

Behöver du någon att samtala med? Ibland kanske
man känner sig ensam. Ibland kanske man tycker
det vore bra att få vända sig till någon utomstående
t.ex vid problem eller funderingar om livet.

Svenska kyrkan - Härnösands domkyrkoförsamling
Franzéngatan 18
871 31 Härnösand
Växel 0611 245 00 (tal)

Hemsida, blogg och facebook

På vår blogg hittar du små betraktelser och senaste
nytt, du hittar oss även på facebook, gå gärna in
och gilla oss där så missar du inget.

www.facebook.com/infotecken
blogg.svenskakyrkan.se/infotecken
Skanna QR koden med mobilen
Då kommer du direkt till bloggen >>
Här laddar du ner QR läsare
(och hittar mer info)
Android: http://goo.gl/NPJ3G
Iphone: http://goo.gl/fT2h3

Vi jobbar med att fylla på det teckenspråkiga materialet på stiftets hemsida. Titta gärna in då och då
på www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift
Där kan du klicka på ’Teckenspråk’ och bland annat hitta ett antal texter översatta till teckenspråk
från den nationella nivån. På Härnösands domkyrkoförsamlings hemsida kan du också hitta oss
om du klickar på ’Teckenspråk’ när du tittar in på

www.harnosandsdomkyrka.se
4.

Hembesök eller sjukbesök

Känner du någon som behöver besök i hemmet eller kanske tillfälligt vistas på sjukhus så är vi glada
att få veta detta, om personen i fråga vill ha besök
så kommer någon av oss gärna.

Infotecken

Infotecken skickas till personer som anmält intresse av att få information från oss. Vill du inte
ha denna information så kan du meddela detta till
Johan Selin som då plockar bort dig ut vårt adressregister. Vet du någon som inte har fått, men gärna
vill ha Infotecken så kan du meddela även detta
till Johan, så kompletterar han adressregistret. Om
du föredrar att läsa Infotecken på datorn skickar
vi gärna en PDF-fil. E-posta Akar Holmgren så
ordnar hon detta.

