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Nu pågår 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 juli har vi 8 tillfällen under rubriken Musik 
i sommarkväll t.ex: 
Torsdag 2 juli 
LINNEA OCH FRIDA TOLKAR PSALMER 
Kl 19:00 I Ängsmokyrkan 
De kommer att bjuda på kända psalmer i egna 
arrangemang på sång och piano.  

Torsdag 9 juli 
PÅ LIVETS TÅGSTATIONER MED TVÅ FIOLER 
Kl 19:00 i Marieby kyrka  
Duo Gelland. 

Lördag 11 juli 
ERIKS PSALMKVARTETT 
Kl 18:00 i Näs kyrka  

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 I BRUNFLO KYRKA 
Helgen 4-5 juli  

Vi har konfirmationsmässor för årets 
stora konfirmationsgrupper och på  
grund av Folkhälsomyndighetens  
50-personersgräns är gudstjänsten 
endast öppen för konfirmanden och  
deras särskilt inbjudna. 

Vänligen respektera detta. 

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

Söndag 19/7 18:00 Gudstjänst.  
Tom Liveskär och Mirella Sarp. 

ALLA FREDAGAR 13:00 Allsång utanför 
Brunnen vid fint väder. 

HELIGA LJUSETS KYRKA 
Söndag 12/7 18:00 Gudstjänst.  
Christin Nygren Sundvisson och  
Mirella Sarp.  

ÄNGSMOKYRKAN 
Torsdag 2/7 19:00 
Musik i sommarkväll 
- Linnea och Frida 
tolkar psalmer  
Vi kommer att bjuda 
på kända (och en del 
mindre kända) 
psalmer i egna 
arrangemang på sång 

och piano.  Andakt: Lisa Eriksson  

Söndag 26/7 18:00 Gudstjänst.  
Tom Liveskär och Elin Nilsson. 

LOCKNE KYRKA 
Söndag 19/7 11:00 Friluftsgudstjänst 
vid båtbryggan Ångsta. Vi bjuder på 
kaffebröd. Medtag dryck och stol. Vid 
dåligt väder håller vi till i kyrkan. Christin 
Nygren Sundvisson och Elin Nilsson. 

Torsdag 23/7 19:00 Musik i 
sommarkväll - Nordiska romanser 
Kine Santrö, sopran och Julia Sjöstedt, 
piano. Andakt: Elin Nilsson.  

Söndag 26/7 11:00 Gudstjänst i 
sockenstugan Ångsta. Vi bjuder på 
våfflor efter gudstjänsten. Tom Liveskär 
och Elin Nilsson.  

MARIEBY KYRKA 
Söndag 5/7 15:00 Gudstjänst vid 
Brunkullaängen. Tag med kaffekorg och 
något att sitta på. Christin Nygren 
Sundvisson och Lisa Eriksson. 

Torsdag 9/7 19:00 Musik i sommarkväll 
- På livets tågstationer med två fioler 
Ett spännande och finstämt sommar-
musikprogram med Duo Gelland som 
spelar och berättar ur vårens möten med 
människor och miljöer på turné genom 
nordligaste Vilda Västern.  
Andakt: Mariella Sarp. 

Torsdag 30/7 19:00 Musik i 
sommarkväll - Jämtlands Blåskvartett 
Varmt välkomna till en kväll som bjuder på 
varierad repertoar med klassiska stycken, 
visor och folkliga toner. Jämtlands 
blåskvartett är Emmeli Jonsson (flöjt), 

Forts. nästa sida  
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Åsa Okutani (horn), Désirée Olsson 
(fagott), Jorun Olsson (klarinett).  
Andakt: Elin Nilsson. 

NÄS KYRKA 
Lördag 4/7 18:00 Musik vid Helgsmål - 
Det blir så vackert där du går.  
Anna Hanning Häggström, sopran, Pia 
Giger, piano. Vackra pärlor ur den 
klassiska repertoaren.  
Andakt: Lena Severin.  

Lördag 11/7 18:00 Musik vid Helgsmål - 
Eriks psalmkvartett Eriks Psalmkvartett, 
bestående av Erik Berglund, Thomas 
Hocking, Adam Alveteg och Erik Fröling 
Hammarberg. De sjunger á cappella - 
egna psalmer och tonsättningar - och 
hoppas kunna bjuda lyssnaren eftertanke, 
mod och vila. Det hela tar avstamp i 
frågeställningar och funderingar kring en 
Gud som verkar genom litenhet.  
Andakt: Lena Severin.  

Söndag 12/7 11:00 Gudstjänst i Gäle 
bystuga. Kyrkkaffe. Christin Nygren 
Sundvisson och Lena Severin.  

Lördag 18/7 18:00 Musik vid Helgsmål - 
Raka uckar Raka Uckar - ukuleleorkester 
från Fåker. Andakt: Elin Nilsson.  

Lördag 25/7 18:00 Musik vid Helgsmål - 
Musik för tio strängar. Smäktande 
brasiliansk musik, argentinsk tango, eldiga 
spanska klanger och italiensk barock med 
Duo D&D. Tina Didriksson, cello. Anders 
Delin, gitarr. Andakt: Elin Nilsson. 

Samarbetspartner 
i kultur 

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

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

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. 

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. 


