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INFOTECKEN
Ibland faller snön så stilla
som ett löv faller
en höstdag utan vind.
Varje flinga som en egen värld
i fritt fall
genom universum.
Ibland vill jag vara så vila i rörelse fri, självständig
-utan makt.
Ibland - nära dig kan det vara så,
överlämnad,
utan villkor …
Ur bönboken tradition och liv

Gud sade: ”Ljus,
bli till!” Och ljuset
blev till.

Kalender - våra aktiviteter
Gudstjänster

Mos 1:3

Örnsköldsvik

Gullängets kyrka klockan 13.00 följande datum:
12 mars
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 klockan 11.00 följande datum:
24 januari, 13 mars, 15 maj

Nytt år nya tag!

Vi hälsar det nya året välkommet med det första numret
av Infotecken.
Nr 1 januari - februari 2016

Här hittar du alla aktuella datum för vårterminen.
Hoppas att vi ses i någon av våra kyrkor eller församlingshem!
Vi vill passa på att berätta om lite förändringar inom
den teckenspråkiga verksamheten. Härnösands domkyrkoförsamling har ju i fem års tid varit värd för det
teckenspråkiga center som funnits i stiftet. I praktiken
har det betytt att präst Johan och diakon Akar haft sin
anställning där men jobbat på flera andra platser också.
Nu är det teckenspråkiga centret nedlagt. Detsamma har
skett med det samiska språkcentret som fanns i Västra
Storsjöbygden i Jämtland, det är också nedlagt. Det
finska språkcentret finns kvar i Sundsvalls GA i alla fall
under 2016.

Händer
Händeri i
kyrkan
kyrkan

Teckenspråkigt arbete i Svenska kyrkan

Använd gärna kyrktaxi! Ring Sundsvalls taxi
060 199 000. I kyrkan får ni en biljett som ni lämnar
till chauffören.

Östersund

Marielundskyrkan klockan 11.00 följande datum:
24 februari, 23 mars, 20 april, 18 maj
Anmäl alltid deltagande till Johan Selin (kontaktuppgifter sista sidan) senast måndagen före varje gudstjänst, detta för att kunna beräkna kyrklunchen efter
gudstjänsten.

Diakon Akar har bytt tjänst och kommer nu att jobba
100%. Förutom att jobba med den teckenspråkiga verksamheten ska Akar vara handläggare också för samiska
och finska. Det som blir den största förändringen är
att Akar nu är anställd av Härnösands stift och därmed
har bytt arbetsplats. Kom gärna på besök på Akars nya
kontor!
Hela stiftskansliet har flyttat till nya lokaler med besöksadress Universitetsbacken 1. Det är i samma lokaler
som Mittuniversitetet, precis intill Sambiblioteket i
Härnösand.
Johan har övertagit Akars rum i Domkyrkoförsamlingen och är fortfarande anställd som präst där. Han
kommer att åka ut och fira gudstjänst som vanligt i de
kyrkor som ni är vana vid, men på alla ställen blir det
inte lika många gudstjänster per termin som tidigare,
vilket ni ser i kalendern.
Vi ser fram emot att ses!
Johan och Akar

2.

Samtal inför lördagens gudstjänst

Vi träffas för samtal kring bibeltexterna som tas upp
i gudstjänsten följande lördag, likt ett mindre bibelstudium och samtidigt en förberedelse inför gudstjänsten. Fika ingår. Församlingsgården
klockan 18.30 följande datum:
11 februari, 3 mars, 31 mars, 12 maj

Tema: Medmänsklighet

Händer i kyrkan

Ni kommer väl ihåg att tidningen Händer i kyrkan finns
som PDF-fil att läsa på hemsidorna hos Härnösands
stift och Härnösands domkyrkoförsamling? Se webbadresser på sista sidan här i Infotecken. Vi lägger även
upp tidningen på vår Facebooksida
Ett pappersexemplar kommer också att skickas ut till
dövföreningarna i Härnösand och Sundsvall, samt till
VIS kansli i Östersund där döva jämtar brukar träffas.
Dövföreningen i Örnsköldsvik har redan Hik.

Härnösand

Församlingsgården (obs! platsen, inte i domkyrkan
denna termin) klockan 11.00 följande datum:
13 februari, 5 mars, 2 april, 14 maj
Använd gärna kyrktaxi! Ring Taxikurir 0611 27 000,
du betalar 20 kr för enkel resa.

Livets trådar Härnösand

Gemenskapsträff med bibelsamtal och handarbete.
Församlingsgården klockan 12.00 - 15.00
följande datum: 22 februari, 14 mars,

18 april, 23 maj

3.

Jesus, Guds son,
du ljus i mitt inre, låt inte
mörkret få tala till min själ.
Jesus, Guds son,
du ljus i mitt inre, öppna mig
för din kärlek och din frid.
Sv ps 781

Konfi

Kontakta oss

Samtal

Diakon Akar Holmgren
Tal/sms 0763 97 59 35
akar.holmgren@svenskakyrkan.se
Skype akar.holmgren
Besöksadress: Univeristetsbacken 1, Härnösand

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
Besöksadress: Franzéngatan 18, Härnösand

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

Svenska kyrkan - Härnösands Stift
Box 94
871 22 Härnösand

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
www.instagram.com/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 det 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.

