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Augusti, skördemånaden, markerar avslut på sommarens musikkvällar och 

musikgudstjänster! Öppna för alla och fritt inträde. Begränsning i antal besökare 

enligt Folkhälsomyndigheten gäller dock fortfarande för oss som för andra. 

Vaktmästare bevakar detta. 

I augusti har vi 4 tillfällen under rubriken Musik i sommarkväll t.ex: 

Lördag 8 augusti 18:00 i Brunflo kyrka  KUNG-LIKT
A H A; Anna Brandt, Henric Hallberg och Astrid Kardin Åslin bjuder på kung-likt program. 

E-post: brunflo.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 063-140 300

Post- & besöksadress:

Kyrkvägen 31, 834 98 Brunflo
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En del av våra verksamheter 
är pausade.  

Men kyrkan finns 
fortfarande till för dig!  
Nedanstående är det som vi kan 
erbjuda och som vi genomför:  

 Gudstjänster som annonseras 

 Samtal via telefon 

 Brunnen är öppet för försäljning och besök ons-fre 12:00-16:00 och 
lördag 11:00-14:00. Allsång fredagar 13:00 utanför vid fint väder. 

 Kyrkorna är öppna i olika utsträckning för besök och egen andakt 

 Sommarkyrka i Brunflo kyrka – se sista sidan 

 Möjlighet till samtal vid behov, gärna utomhus 

 Förbön – Vill du att vi ska be för något speciellt? Skicka oss ett 
meddelande eller prata in på vår telefonsvarare 063-140 300 

Vi följer myndigheternas råd och det allmänna läget noggrant. 

Bedömningar och avvägningar kring vår verksamhet görs löpande.  

Håll dig uppdaterad via vår Facebook och hemsida 
www.svenskakyrkan.se/brunflo 

 
 

 

Konfirmation är främst riktad till dig 
född 2006 och/eller ska börja årskurs 
åtta. Men även du som är äldre är 
välkommen att vara med!  

GÅ IN PÅ KONFIRMATIONSSIDAN 

svenskakyrkan.se/brunflo/konfirmation 

  

- Konfirmation – 
Nu kan du se alla varianter som finns att välja på för 2020-2021 konfirmander 

 

 

 

 

http://www.svenskakyrkan.se/brunflo
https://www.svenskakyrkan.se/brunflo/konfirmation
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BRUNFLO KYRKA  

Söndag 2/8 11:00 Gudstjänst.  
Tom Liveskär och Anna Tirén. 

Lördag 8/8 18:00  
Musik vid helgsmål - KUNG-LIKT  
A H A; Anna Brandt, Henric Hallberg och 
Astrid Kardin Åslin bjuder på kung-likt 

program. ”Till sommarn vi laddar med 
klänning, frack och krona och vill sång och 
musik som är Kung-lik betona. I denna 
titel ryms både King and Queen. Ett brett 
tema: det är rätta melodin!” 
Andakt Anna Tirén. 

Söndag 16/8 11:00 Gudstjänst.  
Tom Liveskär och Amanda Mikaelsdotter 
Eriksson.

 

Söndag 30/8 18:00 Gudstjänst.  
Christin Nygren Sundvisson och  
Anna Tirén. 
 

HELIGA LJUSETS KYRKA 

Söndag 9/8 18:00 Gudstjänst.  
Tom Liveskär och Amanda Mikaelsdotter 
Eriksson. 

Lördag 15/8 18:00 Musik vid helgsmål - 

FOLKMUSIK FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN 
Jorun & Adrian bjuder på traditionellt och 
nyskapande. Folkmusik från Jämtland, 
Dalarna och Balkan. Vokalt & och 
instrumentalt på klarinett, fioler och 
låtmandola. Andakt: Lisa Eriksson. 
 

ÄNGSMOKYRKAN 

Söndag 23/8 18:00 Gudstjänst.  
Camilla Gradén och Mirella Sarp. 
 

LOCKNE KYRKA 

Söndag 9/8 11:00 Gudstjänst.  
Tom Liveskär och Anna Tirén. 

Lördag 22/8 18:00  
Musik vid helgsmål - BLÅVINGE 

Forts. nästa sida  

- Gudstjänster & Konserter – 
För mest aktuell information – se hemsida/facebook eller kontakta oss. Kontaktuppgifter finns på första sidan 
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Forts. Lockne kyrka 

Blåvinge är Lovisa Laurantzon, sång,  
Eva Sparf, kör och texter, Johan Rudebjer, 
piano & musik, Mattias Rudebjer, 
kontrabas, Erik Edlund, trummor.  
Andakt: Mirella Sarp. 

Söndag 23/8 11:00 Gudstjänst.  
Camilla Gradén och Mirella Sarp. 

MARIEBY KYRKA 

Torsdag 13/8 19:00  
Musik i sommarkväll -  

MUSIKGRUPPEN BALSAM 
En hyllning till Kvinnorna och Kärleken. 
Balsam består av: Janne Hemmingsson, 
flöjter och diverse stränginstrument. 
Sandra Olsson, sång. Mariann Nilsson, fiol. 
Fredrik Eriksson, piano och bas. Gruppens 
namn Balsam är taget från uttrycket 
”Balsam för själen” vilket vi tycker 
sammanfattar vår musik.  
Värd: Amanda Mikaelsdotter Eriksson.  

 

Samarbetspartner 
i kultur 

 

 

 

NÄS KYRKA 

Söndag 2/8 18:00 Gudstjänst.  
Tom Liveskär och Amanda Mikaelsdotter 
Eriksson. 

Söndag 23/8 11:00  
Gudstjänst vid Stenstugan.  
Christin Nygren Sundvisson och  
Lena Severin. Husförhörsspel med aktörer 
från bygden. Kom gärna i bygdedräkt! – 
visning efter gudstjänsten i samband med 
fikat. Medarr: Näs hembygdsförening. 

 

BRUNFLO KYRKA - SOMMARKYRKA 

Alla dagar 20 juli – 8 augusti 13:00-18:00 

Kaffeservering. Andakt 16:30. 
Guidning vid efterfrågan.  
Pilgrimsstämpel finns vid kyrkan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Information från 

begravningsverksamheten 

På grund av att Brunflo kyrkogårds-
förvaltning för tillfället saknar tillstånd att ta 
vatten ur S:t Olovskällan så kommer det inte 
att ske någon bevattning med vårt 
automatiska bevattningssystem på Brunflo 
kyrkogård under sommaren 2020. 

Prenumerera på Hela livet! På vår hemsida 

finns ett formulär du kan fylla i, eller så hör 

du av dig till expeditionen. Du kan få Hela 

livet! med vanliga posten eller som e-post. 


