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KYRKOHERDEN FUNDERAR 

Minnen från svunna tider. När kommer de till dig?  

I helgen som var, rörde jag mig ute i naturen för första 

gången efter att ha testats positivt för covid-19.  

Jag var, tack Gud, endast milt sjuk. Men känslan som 

uppstår när man inte längre begränsas av sjukdom är 

oslagbar. Så snart jag kände mig pigg nog, åkte jag till 

en plats längst vattnet som tinat fram. En plats jag varit 

sedan barnsben, där jag hoppat 

bland stenar, lekt tittut och plockat 

blommor. Nu var stigen mjuk och 

isen på sjön hade lossnat från 

strandkanten. Det var östanvind 

med snö i luften, sådär som det kan vara sent i april. 

Men det var skönt, och jag kände mig frisk och fri. Snart 

kommer dagarna att bli varmare, sjön att vara fri från is, 

snart kommer midsommarblomstren att blomma för att 

sprida glädje och hopp. Snart är vi vaccinerade, mina 

vänner och grannar, kanske även du. Vaccinet, och som-

maren som är i antågande ger mig framtidstro. En väl-

signad försommar och tro på framtiden önskar jag dig! 

Malin Olsson Berggren, 

kyrkoherde 

EN HÄLSNING FRÅN KYRKIS 

Med en önskan om en skön sommar och lycka till i höst! 

Kyrkishälsning! 

DU KAN GÖRA SKILLNAD! 
Är du nyfiken på om du kan hjälpa till med något i  

kyrkan, kanske som kyrkvärd. Skulle du vilja prova på 

att sjunga i kör, starta besöksgrupp? Har du egna idéer 

om verksamhet eller synpunkter på existerande verk-

samhet ber vi dig att höra av dig till oss. 

PILGRIM 

En pilgrim vandrar i en takt där han/hon tar ett nytt steg först då han/hon är redo att ta det. En  

pilgrimsvandring är ett kraftfullt verktyg för den som vill närma sig sitt eget ”jag” och som söker efter 

ett alternativ till dagens stressade liv. För pilgrimen handlar det inte om att förflytta sig mellan två punk-

ter på en karta på kortast möjliga tid, utan mer om att ge sig själv tid att bejaka det egna ”jaget”, sin 

egen inre mognad och att ge sig själv möjligheten till en ökad självförståelse.  
Foto: Magnus Aronsson/IKON 

Vi kommer att göra två vandringar nu i sommar, den första vandringen går utmed Högforsleden tisdagen den 6 juli 

och tisdagen den 13 juli besöker vi Pärlstigen vid Sunne kyrka.  

Mer information kommer i nästa nummer av månadsbladet (Juli-Augusti) 

Pax et bonum/Frid och allt gott 

Kjell Thuvall 

mailto:haggenas-lit-kyrkas.forsamling@svenskakyrkan.se
https://www.svenskakyrkan.se/haggenas-lit-kyrkas


GUDSTJÄNSTER 

HÄGGENÅS KYRKA 
Söndag 2/5 kl 11.00 Gudstjänst 

Inga-Lena Eriksson, Kjell Thuvall 

Söndag 20/6 kl 11.00 Gudstjänst 

Astrid Åslin Kardin, Kjell Thuvall 

LITS KYRKORUIN 

Torsdag 13/5 kl 8.00 Gökotta 

Inga-Lena Eriksson, Kjell Thuvall 

LITS KYRKA 
Söndag 9/5 kl 11.00 Gudstjänst 

Petra Enarsson, Malin Olsson Berggren 

Söndag 23/5 kl 11.00 Konfirmationsgudstjänst 

Petra Enarsson, Malin Olsson Berggren m.fl. 

Söndag 6/6 kl 11.00 Gudstjänst 

Inga-Lena Eriksson, Malin Olsson Berggren 

 

KYRKÅS SOCKENSTUGA 
Söndag 16/5 kl 11.00 Gudstjänst 

Inga-Lena Eriksson, Kjell Thuvall 

KYRKÅS GAMLA KYRKA 
Söndag 27/6 kl 11.00 Gudstjänst  

Inga-Lena Eriksson, Kjell Thuvall 

BYGUDSTJÄNSTER 

Österåsens camping 

Söndag 30/5 kl 11.00 Gudstjänst 

Inga-Lena Eriksson, Kjell Thuvall, Häggenåskören 

Böle 

Söndag 13/6 kl 11.00 Gudstjänst 

Inga-Lena Eriksson, Kjell Thuvall 

Lits hembygdsgård 

Lördag 26/6 kl 11.00 

Inga-Lena Eriksson, Kjell Thuvall 
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KALENDARIUM 

COVID 19 
Nu känns det som om vi börjar närma oss slutet 

på covidpandemin för vår del här i Sverige. Men 

än så länge begränsas vi av riskerna för att 

smittspridningen ska ta ny fart, så vi fortsätter att ställa 

in, flytta och förändra vår verksamhet.  

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, så 

vi ber er att titta på predikoturer, sociala medier och  

affischer för att få aktuell information om våra planerade 

aktiviteter. 

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 

Vår ambition är att det finns vatten i kranarna på  

kyrkogårdarna i mitten av maj. 

För Er som beställt blomplantering av oss kan vi  

meddela att planteringen är planerad att inledas  

vecka 13. Viss reservation för förseningar i transporten. 

Dessvärre har den växtodlare av blommor vi handlat av 

slutat, vi letar en ny och får hoppas att blommorna är av 

samma kvalitet som de vi haft de senaste åren. 

När ni besöker kyrkogården ber vi Er ta med gravlyktor 

och kransställ hem till förvaring. Det som lämnas kvar 

kommer vi att plocka bort. Vi förstör våra häcksaxar om 

dom står kvar. Ta även bort glasburkar och annat som 

förvarats bakom gravstenen. 

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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