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Vi kan, liksom bilden ovan där man kan ana Kastalen genom kölddimman, skymta 
ljusningarna i såväl vårt sociala liv som vårt arbetsliv. Nu när vaccinationerna kommit 
igång så hoppas vi alla att så småningom få 
återgå till det vi kallar ”normalt” igen. Men fram 
till dess får vi hålla tillgodo med det vi i nuläget 
har och Hela livet! speglar utbudet just nu.  
Se Hemsida, Facebook och appen Kyrkguiden.  
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Vi ser ljuset! 
Efter den annorlunda jul som vi alla fick 
uppleva så ser vi nu ljuset igen. Både när 
vi menar att dagarna får flera minuter 
mer dagsljus för varje vecka men även att 
vaccinationerna mot Covid 19 också 
utökas i samma takt. Begränsningarna i 
kyrkans verksamhet kvarstår dock hela 
månaden ut. 

I våra församlingar gäller därför nu: 

• Brunflo kyrka öppen måndag-
torsdag 12:00-16:00 För Heliga 
Ljusets kyrka, Torvalla gäller 10:00-
14:00. När personal är närvarande 
går det bra att tända levande ljus. 

• Vi firar gudstjänst fysiskt i våra 
församlingskyrkor men vid några 
tillfällen kan vi inte öppna för övriga 
gudstjänstbesökare. Våra öppna 
gudstjänster med begränsning till 8 
besökare – se spalten här intill.  

• Vi kommer fortsätta att ringa i 
klockorna, tända ljusen och be.  

• Vissa gudstjänster kommer även att 
kunna ses i digital form via 
Facebook, se sid. 3  

• Dop och vigslar kan genomföras om 
ert sällskap inte är fler än 8 pers. 

• Vid begravningar är gränsen 20 
personer. Det finns möjlighet att 
filma/livesända. 

• I Torvalla kommer ”Vandra i 
Torvalla” att fortsätta torsdagar 
10:00 för max 8 personer. 

• I Brunflo är det ”Prat & Promenad” 
på fredagar 13:30 som gäller. Start 
vid Brunnens lokal, max 8 personer.  

Vårt kansli är stängt för fysiska besök om 
du inte har en tid avtalad. Kontakta oss 
istället per telefon eller e-post. 

 
Bild från Kyrkoherdemottagning i Brunflo kyrka hösten 2018 

ÖPPNA GUDSTJÄNSTER UNDER JANUARI 
Söndag 17/1 11:00 Gudstjänst – Max 8 
besökare. Sockenstugan vid Lockne kyrka. 
Tom Liveskär och Elin Nilsson. Anmäl på 
tfn 063-140 351 eller SMS 076-104 96 18 
och invänta bekräftelse! 
Söndag 17/1 15:00 Gudstjänst – Max 8 
besökare Heliga Ljusets kyrka, Torvalla. 
Tom Liveskär och Lisa Eriksson. Susanne 
och Anders Kronlund medverkar. Anmäl 
på tfn 063-140 351 eller SMS 076-104 96 
18 och invänta bekräftelse! 
Söndag 24/1 11:00 Ekumenisk gudstjänst – 
Max 8 besökare. Platsen ej fastställd än. 
Olof Roos och Anna Tirén. Anmäl på tfn 
063-140 361 eller SMS 073-052 23 88 och 
invänta bekräftelse! 
Söndag 31/1 11:00 Gudstjänst – Max 8 
besökare. Lockne kyrka. Anita Jonsson 
och Mirella Sarp. Lucas Sivertsson, violin 
medverkar. Anmäl på tfn 063-140 335 
eller SMS 073-078 36 25 och invänta 
bekräftelse! 
Söndag 31/1 15:00 Gudstjänst – Max 8 
besökare. Heliga Ljusets kyrka, Torvalla. 
Tom Liveskär och Lisa Eriksson. Anmäl på 
tfn 063-140 351 eller SMS 076-104 96 18 
och invänta bekräftelse! 
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Tillsammans gör vi skillnad 
2020 års julinsamling med temat ”Bryt en tradition – för alla flickors rätt till ett värdigt 
liv!” avslutades på trettondagen men du kan fortfarande ge en gåva för detta.  

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp drabbar flickor världen över 
bara för att de är flickor. Du vara med i kampen för varje flickas rätt till att påverka sin 
framtid. Julinsamling är nyss avslutad men inkomna gåvor går naturligtvis även 
fortsättningsvis vidare till Svenska kyrkan act. Swisha en gåva! 

 
Dessa gudstjänster kommer vi att sända från vår Facebooksida: 
facebook.com/brunflopastorat 

Söndag 17/1 15:00 Digital Gudstjänst. Heliga Ljusets kyrka.  
Tom Liveskär och Lisa Eriksson. Förinspelad. Susanne och  
Anders Kronlund medverkar.  

Söndag 24/1 11:00 Ekumenisk digital gudstjänst. Platsen ej 
fastställd än. Olof Roos och Anna Tirén. Förinspelad. 

Söndag 31/1 15:00 Digital Gudstjänst. Heliga Ljusets kyrka. 
Tom Liveskär och Lisa Eriksson. Förinspelad.  
 
 

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. 
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E-post: brunflo.pastorat@svenskakyrkan.se  
Telefon: 063-140 300 

Post- & besöksadress:  Kyrkvägen 31, 834 
98 Brunflo 

DIAKONI IDAG 
Vi lever i en orolig och oviss tid det finns 
nog ingen som är helt oberörd av vad 
som händer omkring oss. Vi oroas av vad 
som händer i världen och hur människor 
har det.  

På hemmaplan har vi en pandemi som 
sprider sig och vi har en ansträngd 
sjukvård. Restriktionerna vi följer ska 
bekämpa smittspridningen vilket är bra 
men det förändrar också vårt sätt att leva 
och hur vi förhåller oss till varandra rent 
fysiskt. Tvätta händerna och håll avstånd! 

Inom kyrkan talar vi om diakoni som den 
omsorg vi ger varandra, våra 
medmänniskor. Även vi har fått ställa om i 
det sätt vi arbetar på, från att samlas i 
större sammanhang till att mötas i det 
lilla. Många känner av den ofrivilliga 
ensamheten och behovet är stort av att 
få känna gemenskap med andra och att 
samtala med en annan människa, ibland 
per telefon. 

I Torvalla finns Heliga Ljusets kyrka 
placerad vid torget bredvid Coop Nära där 
många människor passerar varje dag. Vi 
har kyrkan öppen för besök må-to 10-14 
då man kan komma in, tända ett ljus, 
dricka en kopp kaffe och prata en stund. 
Det finns inga krav på medlemskap i 

Svenska kyrkan men vi följer riktlinjen 
med upp till åtta besökare samtidigt. Här 
finns det tid och plats för det nära 
samtalet, viktiga existentiella frågor eller 
vardagliga funderingar och det finns plats 
för skratt. Kyrkan får vara ett andrum där 
vi visar omsorg om varandra. Det är 
diakoni. 

Ingegärd Olsson, diakon. 

Någon att tala med? Kontakta någon av 
oss om du önskar samtal. 

Tom Liveskär, Komminister – präst 
063-140 351  SMS: 076-104 96 18 

Olof Roos, Komminister – präst 
063-140 361 SMS: 073-052 23 88 

Ingegärd Olsson, Diakon 
063-140 352 SMS: 076-107 36 95 

Praba Singham, Socionom inom diakonin 
063-140 362 SMS: 076-106 31 36 

Christin Nygren Sundvisson, Kyrkoherde 
– präst 063-140 301  SMS: 076-104 96 17 

Camilla Gradén, Komminister – präst 
063-140 321 SMS: 072-521 93 41 

Maj Gruen Danielsson, Diakon 
063-140 322 SMS: 076-106 31 35 

Sara Holmlund, Socionom inom diakonin 
063-140 332 SMS: 072-717 33 24  

 


