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Ge inte upp 
- under sker



Kära församlingsbor
När detta blad trycks råder fortfarande restriktioner med anledning av pandemin. 
Vi gör vårt bästa för att vara närvarande ändå på de sätt som situationen tillåter. 
Tills vidare betyder det:

• Vi fortsätter att fira gudstjänst men kan inte ta emot några externa
 gudstjänstdeltagare. Gudstjänster på Frösön direktsänds fortsatt på vår 
 Facebook-sida och vi kommer även sända morgonböner och några kvälls-
 andakter där. Några av gudstjänsterna kommer man att kunna se i efterhand 
 på vår hemsida. Läs mer om det under Digitala sändningar.

• Dop och vigslar kan genomföras om ert sällskap inte är fler än 5 personer. 
 Vid begravningar gäller att ni kan vara 20 personer i sällskapet.  
 Vi påminner om möjligheten att filma/livesända. Kamerastativ med mobil-/
 kamerahållare finns att låna.

• Expeditionen är stängd för fysiska besök om du inte har en tid avtalad. 

Beställ en jultallrik
Då vi inte kan bjuda in till sittande jullunch, så 
vill vi ge möjlighet att beställa en jultallrik att 
hämta och ta med sig hem. Den är utan kostnad, 
men det är helt nödvändigt att du beställer den så 
att vi kan ha koll på att inte för många kommer 
samtidigt för att hämta den. Beställning sker till 
expeditionen, 063-16 11 50, senast 22/12 fram till 
kl.12:00.

När du beställer så får du en tid mellan kl.12-14 
för avhämtning. Vid avhämtningen har du en 
halvtimme på dig och bjuds då på glögg/kaffe 
och tilltugg och får lite musikunderhållning och 
möjlighet att byta några ord med tjänstgörande 
präst med flera.

Det är som sagt utan kostnad, men du får gärna 
lämna ett bidrag till årets julinsamling till förmån 
för Act Svenska kyrkan och deras internationella
arbete för att ge utsatta flickor/kvinnor ett 
drägligare liv. Ge ditt bidrag på plats eller swisha 
till 123 390 69 63.

Digitala sändningar
Hittills har alla våra direktsändningar skett via 
vår Facebook-sida. Även de som inte haft ett 
Facebook-konto har kunnat se dem via vår hem-
sida. Detta har dock ändrats. Facebook har börjat 
genomföra restriktioner. Vi har redan märkt av 
det genom att några har haft tillgång till sändningarna och andra inte. Inom kort 
kommer man att vara tvungen att ha ett Facebook-konto för att kunna se inlägg där. 

Detta är inte acceptabelt för oss då det mesta av vår verksamhet är öppen för alla. Vi 
kommer därför inom kort byta plattform och direktsändningarna följs då via vår hem-
sida - och förhoppningsvis samtidigt på Facebook. Vi hinner dock inte genomföra detta 
före jul och vågar inte lova mer än att det kommer att vara igång senast till februari. 

Av den anledningen lägger vi ut några direktsända gudstjänster på hemsidan i 
efterhand, så att alla får tillgång till dem. Detta gäller följande gudstjänster:

Julafton Julbön med krubba
Direktsänds 11:00 på Facebook.
Publiceras senast 15:00 på hemsidan.
Annandag jul Annandagsgudstjänst 
Direktsänds 11:00 på Facebook.
Publiceras senast 15:00 på hemsidan.
Nyårsafton Nyårsbön 
Direktsänds 17:00 på Facebook.
Publiceras senast 20:00 på hemsidan.
Trettondedag jul Gudstjänst 
Direktsänds 11:00 på Facebook.
Publiceras senast 15:00 på hemsidan.

Vi fortsätter sedan från 17/1 att publicera 
direktsändningen av veckans huvudgudstjänst på 
hemsidan i efterhand tills dess att vårt nya system 
är igång. Senast kl.15:00 samma dag finns den 
tillgänglig på hemsidan.

Vi direktsänder även gudstjänst fjärde advent, 
julotta, gudstjänst 3/1 och gudstjänst 10/1
(endast direktsändning på Facebook).

Förinspelat Du kommer kunna ta del av en förinspelad midnattsmässa 
kl.23:00 på julafton. Det dyker också upp ett och annat förinspelat musikinslag från 
mellandagarna till trettondagen. Dessa inspelningar publiceras både på hemsidan och på 
Facebook (och kanske även på Youtube).



E-post: froso.pastorat@svenskakyrkan.se
Telefon: 063-16 11 50
Post- & besöksadress:
Fjällgatan 4 C, 832 42 FRÖSÖN

QR Hemsida

Prenumerera
Ring expeditionen eller 
kommunikatören via växeln: 
063-16 11 50. 
Eller fyll i formulär på vår 
hemsida:
svenskakyrkan.se/
frososunnenordero/manadsbladet

QR Facebook

Öppen kyrka 
Hornsbergskyrkan: måndag-fredag 09:00-15:00.
Frösö kyrka: alla dagar 09:00-15:00.
Sunne och Norderö kyrkor:
kontakta präst Maria Nilsson, 063-16 11 63.
I Hornsbergskyrkans foajé finns präst/diakon kl.13-15 
varje vardag om du behöver en pratstund eller bara vill 
byta miljö ett tag. 
OBS! Ej röda dagar eller aftnar.

QR Prenumerera

Enskilt samtal/Själavård
Du kan kontakta våra präster/vår diakon via telefon 
om du behöver ett enskilt samtal. Vid tider då de inte 
finns tillgängliga så hänvisar vi till Jourhavande präst.
Anna Gredander, diakon, 063-16 11 61
Maria Nilsson, präst, 063-16 11 63
Mikael Sjödin, präst, 063-16 11 68
Håkan Toresson, präst, 063-16 11 55
Svante Tängmark, präst, 063-16 11 54
När våra präster/diakon inte finns tillgängliga hänvisar 
vi till jourhavande präst: Telefon 112 kl. 17.00-06.00, 
chatt alla kvällar kl. 20.00-24.00, digitalt brev dygnet runt.
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Walk & Talk 
Vi fortsätter att promenera tillsammans på tisdagar. 
Vi utgår från Hornsbergskyrkan kl.10:00 och när vi 
kommer tillbaka bjuds vi på enklare förtäring ute på 
kyrktorget. Ledare: Anna Gredander, diakon.
OBS! Sista tillfället före jul är 22/12. Återstart 12/1.


