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Adventstid! En annorlunda juletid väntar i år! 
Advent - av latinets adventus, som betyder ankomst. I den kristna världen är det även 
start för kyrkoåret och väntan på Jesus födelse. Genom orostider har det också varit 
en högtid att se fram emot. För många kan dock årets jul bli ensam eller med få 
vänner, nära och kära. Låt oss hjälpas åt att, i denna begränsningarnas tid, hitta vägar 
och sätt att mötas och hålla kontakt. 

Hela livet! den här månaden vill visa att vi kan 
hjälpas åt att ta oss genom mörkret, mot ljuset, 
stjärnan i fjärran! 
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Håll ut! 
Det här numret av Hela livet! liknar inget 
annat som vi gjort! Det speglar vår 
verksamhet som inte heller är som den 
brukar vara när vi närmar oss Advent. 

I våra församlingar gäller därför nu: 

• Kyrkorna hålls öppna måndag-
torsdag 12:00-16:00 För Heliga 
Ljusets kyrka, Torvalla gäller 10:00-
14:00. Alla söndagar i advent är 
kyrkorna öppna 12:00-16:00. När 
personal är närvarande går det bra 
att tända levande ljus. 

• Vi firar gudstjänst även fysiskt i våra 
församlingskyrkor men just nu kan vi 
inte ta emot gudstjänstbesökare. 

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

• Varje söndag i advent kommer vi 
sända adventsgudstjänsten från 
olika kyrkor via Facebook. 

• Dop och vigslar kan genomföras om 
ert sällskap inte är fler än 5 
personer. 

• 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. 

Vi kommer vara extra närvarande på 
Facebook med uppmuntrande ord, musik 
med mera. 

 

 

Ensam? 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  
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Tillsammans gör vi skillnad 
Årets julinsamling har temat ”Bryt en tradition – för alla flickors rätt till ett värdigt liv!” 

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp drabbar flickor världen över 
bara för att de är flickor. Nu kan du vara med i kampen för varje flickas rätt till att 
påverka sin framtid. Act Svenska kyrkans julinsamling startar första advent och pågår 
till trettondagen. Du är otroligt viktig! Swisha en julgåva! 
 

 

Alla söndagar i Advent kommer 
vi att sända förinspelade 
gudstjänster från vår 
Facebooksida:  
facebook.com/brunflopastorat 
 

 

 

 

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 

Kyrkan är öppen! 
När mycket annat stänger i pandemins 
tider är kyrkorummet fortsatt öppet. 

Kom gärna in, rummet är stort, det är lätt 
att hålla långa avstånd till varandra. 

Det är ditt rum, bygdens kyrka och Guds 
hus. Här får du känna dig hemma. 

Här ryms alla dina tankar och känslor som 
du får vända till bön. Just så har rummet 
fungerat i generationer. Även om vi nu 
inte kan fira öppna gudstjänster står våra 
kyrkor öppna för bön. 

Marieby kyrka. Foto Börje Viklander. 

Till vardags erbjuder vi många olika 
mötesplatser i kyrkans verksamhet. Några 
mötesplatser kan vi genomföra digitalt. 
Några har vi kunnat ställa om så att vi ses 
ute, kanske på en promenad. Men väldigt 
mycket är sig inte likt. Våra församlingar 
har även fått ställa in flera av våra 
mötesplatser och på så sätt värna 
människors liv och hälsa och säkerställa 
att vården klarar den belastning som 
redan är och ökar alltmer.  

Det är en utmaning att kunna tänka om, 
inte minst i advent! Just nu när mörker 
och kyla omger oss så behöver vi 
verkligen sjunga adventspsalmer, få 
sjunga Hosianna tillsammans och höra om 
barnet som kommer, be tillsammans för 
världen och varandra. Nu får vi göra det 
på lite andra sätt, på distans, bland annat 
genom att vi varje dag i advent spelar in 
en adventshälsning från någon del av 
församlingen.  

Våra församlingar vill vara med för att 
bygga ett gott samhälle och vara ett stöd 
för den enskilde. Just nu kan vi inte vara 
det på sätt som vi är vana vid, men 
genom att vara stöd för varandra och 

vara medmänniska på 
andra sätt, dock med 
en viss distans, så tar vi 
oss igenom även denna 
svårighet - 
tillsammans. 

Christin Nygren 
Sundvisson, 
kyrkoherde. 


