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VÄRLDEN BEHÖVER DIG! 

Vi närmar oss åter en rad med vackra, känslosamma, 

glädjefyllda, tröstande och hoppfulla högtider - Alla  

helgon och där efter Advent och jul… 

Men i år blir inget som det varit, då vi lever i skuggan 

av Covid 19 och nu i skrivande stund tilltar  

smittspridningen igen. Detta till trots kommer vi fira 

våra gudstjänster som vi alltid gjort i kyrkan. Vi  

kommer lyfta minnet av våra nära och kära som gått 

före oss på livets vandring under det gånga året. Vi 

kommer fira det nya kyrkoåret som inleds den 1a i  

Advent. Vi kommer lyfta ett av våra folkkäraste helgon, 

St Lucia som kommer med ljuset för att påminna oss om 

att ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte  

övervunnit det. Vi kommer att fira julens gudstjänster 

där vi får ta emot Gud i och genom det nyfödda barnet. 

Kyrkan fortsätter att finnas här för dig, och tillsammans 

kan vi med traditionen i ryggen fortsätta att bygga  

framtidens samhälle genom att vara Guds goda redskap 

här på jorden. Vi behöver varandra och världen behöver 

dig! 

Må Gud vandra vid din sida 

för att beskydda dig under livets alla skeenden. 

Må Guds Son vara ditt hjärta nära, 

och må den helige Ande vara ditt stöd och hjälp! 

Amen 

Kjell Thuvall 

VAKTMÄSTARNA HAR ORDET 
Snart ligger snön djupt på våra kyrkogårdar, 

men redan nu är halkan framme. Så gå  

försiktigt. För även om det sandas och snart 

också skottas så är det inte säkert att vi  

hunnit fram med skyfflar och sand. 

Mvh Vaktmästeriet 

INTERNATIONELLA GRUPPEN 
Vi lever alla under samma himmel och har 

samma rättigheter till ett värdigt liv oavsett 

kön, tro, politiska ställningstaganden, 

sexuell läggning etc. 

Årets julinsamling med temat Allas rätt till ett värdigt 

liv kommer påverkas negativt av Covid 19 pandemin.  

Modevisningen ställdes in, andra aktiviteter där vi står 

med bössor mm till förmån för dem som behöver är in-

ställda. Jag vädjar därför till er att skänka en gåva så att 

vi kan fortsätta att arbete för allas rätt till ett värdigt liv.  

Dessutom efterlyser jag dig som skulle vilja göra en  

insats för en bättre värld. Vill du vara med i, utforma 

och leda en grupp med syftet att bidra till en bättre 

värld, så hör av dig till mig Kjell Thuvall, 0642-44104 

FRÅN ADVENT TILL JUL 
Vi närmar oss jul och längtar efter lugn och ro, god mat 

och stämningsfull julmusik. I december flödar musiken i 

kyrkorna och det finns en julsång för varje tillfälle, från 

Advent till Jul. Tänk att få vara med och känna de  

riktiga rysningarna av välbehag i de bekanta psalmerna: 

Nu tändas tusen juleljus, Stilla Natt och Betlehems 

stjärna. Eller varför inte känslan när sången flödar stark 

i Adams julsång! 

Välkommen att vara med i församlingens körer! 

Häggenåskören & Lits Hembygdskör 

Måndag kl. 19-20.30 Jämna veckor, Lits kyrksal, 

udda veckor Häggenås församlingshem 

Kyrkås kör 

Tisdag kl. 19-20, Kyrkås sockenstuga 

Inga-Lena Eriksson, 0642-441 08 
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GUDSTJÄNSTER 

HÄGGENÅS KYRKA 
Söndag 15/11 kl 11.00, Gudstjänst 

Inga-Lena Eriksson, Kjell Thuvall 

Söndag 29/11 kl 18.00 Adventsgudstjänst,  

Häggenåskören, Inga-Lena Eriksson, Malin Olsson 

Berggren 

Söndag 13/12 kl 11.00 Gudstjänst 

Barnkör, Inga-Lena Eriksson och  

Kjell Thuvall 

Julafton 24/12 kl 23.00 Julnattsgudstjänst 

Inga-Lena Eriksson, Malin Olsson Berggren 

Söndag 27/12 kl 11.00 Mässa 

Inga-Lena Eriksson, Kjell Thuvall 

KYRKÅS KYRKA 
Söndag 1/11 kl 11.00, Minnesgudstjänst 

Inga-Lena Eriksson, Malin Olsson Berggren 

Söndag 29/11 kl 14.00 Adventsgudstjänst, Kyrkås kör, 

Inga-Lena Eriksson, Malin Olsson Berggren 

Annandag jul 26/12 kl 11.00 Julgudstjänst 

Inga-Lena Eriksson, Malin Olsson Berggren 

LITS KYRKA 
Söndag 1/11 kl 18.00, Minnesgudstjänst 

Inga-Lena Eriksson, Malin Olsson Berggren 

Söndag 8/11 kl 11.00, Gudstjänst 

Astrid Åslin Kardin, Kjell Thuvall 

Söndag 29/11 kl 11.00 Adventsmässa, hembygdskören, 

Inga-Lena Eriksson, Malin Olsson Berggren 

Söndag 6/12 kl 11.00 Familjegudstjänst 

Häggenås kyrkis, Petra Enarsson, Kjell Thuvall 

Söndag 20/12 kl 11.00 Mässa 

Astrid Åslin Kardin, Kjell Thuvall 

Juldagen 25/12 kl 7.00, Julotta 

Hembygdskören, Inga-Lena Eriksson, Kjell Thuvall 
 

 

 

LITS KYRKSAL 
Onsdag 4/11 kl 19.00, Veckomässa med  

föredrag om Franciskus och Clara av  

Assisi, Kjell Thuvall 

Torsdag 5/11 kl 8.30, Morgonmässa 

Inga-Lena Eriksson, Malin Olsson Berggren 

Onsdag 18/11 kl 19.00, Veckomässa  

med föredrag, Kjell Thuvall 

Söndag 22/11 kl 16.00, Gudstjänst 

Elise Andersson, Kjell Thuvall 

Onsdag 2/12 kl 19.00 Veckomässa med föredrag 

Kjell Thuvall 

Torsdag 3/12 kl 8.30, Morgonmässa 

Inga-Lena Eriksson, Kjell Thuvall 

Onsdag 16/12 kl 19.00, Veckomässa med föredrag 

Kjell Thuvall 

OBS! Julafton 24/12 kl 12.00 Julbönen är  inspelad 

och finns på församlingens hemsida. Petra Enarsson 

COVID 19  
Med anledning av Covid 19 virusets framfart 

och riskerna för smittspridning har vi blivit 

tvungna att ställa in, flytta och förändra vår  

verksamhet. Vi följer fokhälsomyndighetens 

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 eller i stillhet någon stans, vi 

fortsätter med våra samtal i Coronafri miljö. Det är du 

som väljer plats...  

Ring någon av dina präster för att boka  

ett samtal/en vandring; 

Malin Olsson Berggren: 0642-44 103 

Kjell Thuvall: 0642-44 104 
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