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SOMMARLATA DAGAR 

Det är äntligen sommar! 

Jag ligger på rygg i gräset och  

tittar på de vita molntussarna som 

sakta glider förbi på himlavalvet. 

Jag låter fantasin spinna loss och 

plötsligt är det inte bara moln 

längre. Jag ser allehanda djur, berg och ansikten, ja hela  

skapelsen finns där bland molnen.  

Det är Guds lekfullhet som jag ser. Det är ett avtryck av 

mästarhanden som gett sitt unika avtryck i molnens 

form. Samma hand som satt sitt unika avtryck i varje 

enskilt löv, i varje liten snöflinga, i dig och i mig. Allt 

har sitt unika uttryck. 

När konstnären för sin pensel över duken eller formar 

leran till ett konstverk så skapas något helt nytt och 

unikt. Konstnären lämnar en del av sig själv i sitt  

konstverk, och om du stannar upp, lyssnar och öppnar 

ditt hjärta så kan du få uppleva och känna samhörighet 

med Gud och hela skapelsen. 

 

Jag själv är övertygad om att det finns en skapande Gud. 

En Gud som är nära och samtidigt bortom allt som vi 

kan förklara, ta och känna på, en Gud varifrån allt gott 

flödar i rikligt mott.  

När du vänder blicken upp mot himlen, släpp då fantasin 

fri, lek och skratta. Gläd dig över Guds lekfullhet.  

Med tillönskan om en välsignad, lekfull och  

upplevelserik sommar! 

Kjell Thuvall, 

KYRKÅS SOKENSTUGA 
Välkomna på invigning av Kyrkås nya sockenstuga! Det 

kommer bl.a. bjudas på fika, trevlig samvaro och  

musikunderhållning av Ingvar Bergner och  

Katarina Bergner Åhlén.  

Tid: lördag 4 september öppet hus 

mellan kl. 13-16.  

Plats: vid Kyrkås nya sockenstuga 

Malin Olsson Berggren 

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 punkter på en 

karta på kortast möjliga tid. Det handlar 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 

Högforsleden 
Den 6 juli möts vi vid Högfors kraftverk kl 13.00 och 

går till vindskyddet där vi firar mässa och avslutar med 

fika. Medtag eget fika! 

Pärlstigen vid Sunne kyrka 

Den 13 juli kl 13.00 samlas vi vid Sunne kyrka, Frösö 

Sunne Norderö Församling. Vi besöker kyrkan, firar 

mässa utmed pärlstigen och njuter av friden med  

utsikten över Storsjön. Medtag eget fika! 

Kjell Thuval 
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GUDSTJÄNSTER 

HÄGGENÅS KYRKA 
Söndag 15/8 kl 11.00 Gudstjänst 

Astrid Åslin Kardin, Jan Gustafsson 

LITS KYRKA 
Söndag 29/8 kl 11.00 Gudstjänst 

Petra Enarsson, Malin Olsson Berggren 

KYRKÅS GAMLA KYRKA 
Söndag 11/7 kl 11.00 Gudstjänst  

Astrid Åslin Kardin, Kjell Thuvall 

Söndag 25/7 kl 11.00 Gudstjänst  

Astrid Åslin Kardin, Kjell Thuvall 

Söndag 8/8 kl 11.00 Gudstjänst  

Astrid Åslin Kardin, Jan Gustafsson 

Söndag 22/8 kl 11.00 Gudstjänst  

Petra Enarsson, Malin Olsson Berggren 

BYGUDSTJÄNSTER 

Norderåsens hembygdsgård 

Söndag 4/7 kl 11.00 Gudstjänst 

Inga-Lena Eriksson, Malin Olsson Berggren 

Halasjön 

Söndag 18/7 kl 11.00 Gudstjänst 

Astrid Åslin Kardin, Kjell Thuvall 

Tistegården 

Söndag 1/8 kl 11.00 

Astrid Åslin Kardin, Jan Gustafsson 

SAMTAL I CORONATIDER 
Trots covid så finns här för samtal ”Walk and talk/gå 

och prata”. En promenad eller ett möte hemma hos dig 

kanske i din trädgård.  

Det är du som bestämmer var vi ska träffas.  

Ring någon av dina präster och boka en promenad  

Malin Olsson Berggren: 0642-44 103 

Kjell Thuvall: 0642-44 104 

 

SOMMARKONSERTER 

 
4/7 kl 12.00 Norderå sens hembygdsgå rd.  

Drågspel och fiol Lårs-Hå kån Eriksson & Lårs-Axel 

Bjo rklund 

10/7 kl 13.00 Rustmästargården, Kyrkås 

Vi förflyttas till Amerikanska södern och bjuds på en 

pallet av blues, soul & gospel. Johan Bottleneck  

Johan Eliasson & Anders Sköldqvist  

25/7 kl 13 Lits Hembygdsgård 

Lars Håkansons orkester, Glámusik i dess allra bästa 

form med denna svängiga orkester  

1/8 kl 13.00 Tistegården, Häggenås 

Moll & Dur i Ur & Skur med Astrid Åslin Kardin & 

Anna Brandt, En musikalisk gestaltning av den  

underbara svenska sommaren. 

 

VAKTMÄSTARNA HAR ORDET 

Nu blommar det på våra kyrkogårdar, gräset klipps, 

grusgångar rensas och krattas, häckar klipps, fastigheter 

underhålls mm. En helt vanlig sommar med andra ord. 

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 

KYRKOVAL 2021 
Vad handlar valet om? 

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund 

med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden  

innebär ett engagemang för alla människors lika värde 

och värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete. 

Du bidrar till att bevara vårt gemensamma kulturarv, i 

form av byggnader och traditioner, du är med och  

stödjer kyrkans sociala arbete för människor i utsatthet, 

ensamhet och sorg. Du bidrar till att människor ska 

kunna mötas och dela glädje med varandra genom dop, 

bröllop, gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet, 

körer och konserter. 
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