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VÅRVINTERNS LIVSLÄNKTAN 

Så fort solen lyser hör jag hur vattendroppar faller från 

taket och landar på marken, där de genast fryser till is på 

nytt när de möter den kalla marken.  

Hoppet om att vi ska få möta den livgivande solen och 

värmen kommer över mig. Jag känner hur längtans ljus 

tänds och jag förstår att livet kommer åter efter en tid av 

mörker och kyla. I Johannesevangeliets epilog står det:  

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, 

och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. 

Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till 

av allt som finns till. Ordet var liv, och livet var  

människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och  

mörkret har inte övervunnit det. 

Men än är det några månader kvar innan vi kan plocka 

undan vantar, mössor och fodrade jackor mm.  

Idag närs jag av hoppet om en bättre framtid fyllt av 

mänsklig värme, ljus och liv. En framtid utan Covid-19, 

en framtid i en välmående skapelse där vi ska kunna 

möta och umgås med våra nära och kära igen utan att vi 

ska begränsas av rädslan för att smitta eller smittas.  

Men om vi inte tar till oss Ordet från forskarna och  

deras kunskap om viruset, om orsakerna till klimat-

förändringarna, om vi envisas med att vända oss bort 

från forskarnas Ord och förneka det uppenbara, så  

vänder vi oss bort från hoppet om ljuset och livet. Varpå 

våra liv kommer bli som det var för vattendroppen som 

föll från taket i vårvintersolen... 

Så låt oss därför be om ett nytt normalt där vatten-

droppen ska mötas av en varm livsbejakande mylla.  

Kjell Thuvall  

Som medlem i Svenska kyrkan 

kan du vara med och påverka  

vilken väg vi ska ta för att skapa 

en hållbar och meningsfull framtid i kyrkan. 

Du väljer representanter till kyrkofullmäktige (som  

sedan utser ett kyrkoråd), du väljer även representanter 

till Stiftsfullmäktige och till Kyrkomötet. 

Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval 

EN HÄLSNING FRÅN KYRKIS 

Eftersom vi tyvärr inte kan träffas på kyrkis, 

så skickar vi hem veckans bibelbe-

rättelse med tillhörande pyssel.  

Denna gång om Symeon och Hanna. 

En fråga till barnen vi ställde var: Hur kan man göra  

någon äldre person glad i dessa tider? 

Några svar: Man kan ge presenter eller godis, 

man kan ringa någon eller facetima. 

Denna bild visar bibelberättelsen om Symeon 

och Hanna i templet 

MILJÖDIPLOMERING 

För att kunna uppfylla Svenska kyrkans nationella  

miljömål; att kyrkans verksamheter ska vara  

klimatneutrala senast år 2030, beslöt Kyrkorådet den 

15/9-2020 att Häggenås-Lit-Kyrkås församling ska  

arbeta för att bli miljödiplomerad. 

Om du har frågor om vad det innebär är du 

varmt välkommen att kontakta någon av oss i 

arbetsgruppen Kjell Thuvall - präst, Jenny 

Arvehed - förvaltningsassistent, Jeanette Andersson - 

barn och ungdom, Lennart Granqvist, Kyrkorådet. 
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GUDSTJÄNSTER 

HÄGGENÅS KYRKA 
Söndag 7/3 kl 11.00 Gudstjänst 

Inga-Lena Eriksson, Kjell Thuvall 

Söndag 21/3 Kl. 11.00 Gudstjänst 

Petra Enarsson, Kjell Thuvall 

Skärtorsdagen 1/4 kl 11.00 Mässa 

Inga-Lena Eriksson, Kjell Thuvall 

Söndag 18/4 kl 11.00 Gudstjänst 

Astrid Åslin Kardin, Kjell Thuvall 

LILLSJÖHÖGENS STAVKYRKA 
Anndag Påsk 5/4 kl 11.00 Gudstjänst  

Astrid Åslin Kardin, Malin Olsson Berggren 

 

LITS KYRKA 
Söndag 14/3 kl 11.00  

Astrid Åslin Kardin, Malin Olsson Berggren 

Palmsöndagen 28/3 kl 11.00 Gudstjänst  

Inga-Lena Eriksson, Kjell Thuvall 

Påskdagen 4/4 Gudstjänst  

Inga-Lena Eriksson, Malin Olsson Berggren 

Söndag 11/4 kl 11.00 Gudstjänst 

Inga-Lena Eriksson, Malin Olsson Berggren 

KYRKÅS KYRKA 
Långfredagen 2/4 11.00 Gudstjänst  

Inga-Lena Eriksson, Kjell Thuvall 

KYRKÅS SOCKENSTUGA 
Söndag 25/4 kl 11.00 Gudstjänst 

Inga-Lena Eriksson, Kjell Thuvall 
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KALENDARIUM 

INTERNATIONELLA GRUPPEN 

Julkampanjens insamling är över och jag vill på alla  

behövandes vägnar tacka för era gåvor. Men då våra  

vanliga aktiviteter omintetgjorts på grund coronaviruset 

har också summan av de insamlade medlen minskat…  

Behoven har samtidigt aldrig varit 

större i modern tid, barn och i  

synnerhet flickor och unga vuxna  

kvinnor får betala priset. De  

förvägras sjukvård, skolgång och utnyttjas på olika sätt. 

För att sätta stopp på det mänskliga lidandet som följer i 

arbetslöshetens och fattigdomens spår så behövs din 

hjälpande hand och engagemang. Du kan vara med och 

göra skillnad! 

SWISHa din gåva till: 123 142 27 08 Märk med: 

”ACT Fasteinsamlingen” 

Tack på förhand, Internationella gruppen 

SAMTALSGRUPP 

Varannan onsdag jämna veckor träffas vi kl 19.00 (för 

tillfället träffas vi digitalt). Kontakta Kjell Thuvall för 

mer information. Tel. 0642-44 104 

 

SAMTAL I CORONATIDER 
Walk and talk/gå och prata - nu när solen börjar värma 

öppnas återigen möjligheten till att träffas på ett  

Coronasäkert sätt ute i Guds natur, på en vandring utmed 

vägarna i din hemby eller på någon annan plats. Vi är 

beredda på att ge oss ut på promenad och det är du som 

bestämmer var vi ska gå. 

Ring någon av dina präster och boka en promenad  

Malin Olsson Berggren: 0642-44 103 

Kjell Thuvall: 0642-44 104 

VAKTMÄSTARNA HAR ORDET 

Än ligger snön djup på våra kyrkogårdar, men vi vet att 

värmen kommer så sakta och så småningom blir det  

plusgrader med smältvatten på vägar och gångar som 

fryser på natten.  

Vi sandar så fort vi hinner men våra kyrkogårdar är stora 

med många gångar och vi gör vad vi kan för att du ska 

kunna gå säkert. 

Om du har frågor till oss så finns vi på kyrkogårdarna 

eller så kan du ringa oss. Tel. 0642-44 120,  

Telefontider: mån - ons 9.30 - 11.00, tors 12.30 - 14.00 
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