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Det finns mycket att se 
fram emot!

NYTT FORMAT  PÅ  MÅNADSBLADET = MINDRE PAPPERSSPILL = BRA FÖR MILJÖN 



Nu har mycket snö smält bort och vi börjar tro på vårens ankomst. Solen visar sig mer och temperaturen
stiger uppåt. Att kunna vara ute utan bylsiga vinterkläder känns skönt och befriande och vi behöver 
verkligen det; särskilt som pandemin bara fortsätter och fortsätter. Visst har vi kunnat träffas ute även 
under vintern, men att träffas i sol och värme är väl lite trevligare, tycker nog de flesta av oss.

Kanske känns sol och värme ändå som en klen tröst när vi nu levt med restriktioner så länge, och då vill 
vi berätta att det finns mycket mer att se fram emot.

I maj kommer du kunna fortsätta att stanna till vid gångbrofästet och få dig lite fika och en pratstund, 
då Vinterkyrka blir Vårkyrka. Och vår organist Martin fortsätter att leverera orgelmusik i våra digitala
kanaler - nästa gång blir i pingsthelgen. Och det är också nu som det börjar bli riktigt härligt att gå
Pärlstigen i Sunne. Om du inte har varit där än, så rekommenderar vi det starkt!

HÄLSNING

Behöver du hjälp att hitta till våra digitala kanaler? Tveka inte 
att kontakta kommunikatör Jenny Michanek, telefon 063-16 11 72.

Den 6 juni kommer vi att inviga Pilgrimscenter i och omkring Frösö kyrka. Det kommer att innefatta 
det som har hetat Sommarkyrkan, inklusive musikcafé, men ha inriktning mot pilgrim och även
omfatta lite nyheter. Och givetvis pilgrimsvandringar, kortare och lite längre.

Våra körer, som övar Corona-anpassat, kommer att bjuda på sång lite då och då i våra digitala kanaler, 
där vi ju också sänder/publicerar gudstjänster och annat.

Musikdagarna blir också av, men i augusti, precis som i fjol. Om vi inte kan ta emot publik så sänder vi 
dem digitalt. I augusti blir det antagligen även ett sångläger för ungdomar.

I höst är det kyrkoval och redan nu har vi börjat publicera det som kommer att bli en hel serie om vad 
vi gör i din församling och med frågeställningen vad du 
tycker att vi bör ägna oss åt. Filmerna publiceras i alla 
våra digitala kanaler.

Mer om sommarens händelser får du läsa i nästa
nummer - vilket du ju också kan se fram emot!

Pärlstigen - en riktig pärla!
Den 9 maj finns dessutom 
personal på plats och bjuder 
på fika kl.11-15.

Vänligen se till att plocka undan era vinterdekorationer senast 
3 maj så underlättar det vårt arbete. Efter det datumet plockas
det bort av förvaltningen på de gravplatser som sköts av oss. 

Tack på förhand!

Du glömmer väl inte att sopsortera?
Vi har kärl för olika material på alla
våra kyrkogårdar. Om du känner dig
osäker på var något ska slängas så 
fråga någon av våra vaktmästare.
Tack för att du tar hänsyn till miljön!

KYRKOGÅRDSSTÄDNING
VÅRSTÄDNINGEN PÅ VÅRA KYRKOGÅRDAR PÅBÖRJAS SNART



NORDERÖ KYRKA

9 11:00 Gudstjänst

Maria Nilsson, präst

Söndag

maj

FRÖSÖ KYRKA

2 11:00 Mässa

Mikael Sjödin, präst
Margita Paulsson, musiker

Maj

Söndag

maj

9 11:00 Mässa

Svante Tängmark, präst
Martin Schiffer, musiker
Christina Stjernberg, prästpraktikant

Söndag

maj

09:00 MorGonbönVarje
vardag

HORNSBERGSKYRKAN

5
Onsdag

maj

Ingen Lectio divina denna dag.

19:00 KvällsMässa

Svante Tängmark, präst
Margita Paulsson, musiker

Killkören medverkar under 
ledning av Anna Brandt.

12
17:30 lectio divinaOnsdag

maj

Bön kring veckans bibeltexter.
Ledare: Anna Gredander, diakon

19:00 KvällsMässa

Svante Tängmark, präst
Margita Paulsson, musiker
Christina Stjernberg, prästpraktikant

19
17:30 lectio divinaOnsdag

maj

Bön kring veckans bibeltexter.
Ledare: Anna Gredander, diakon

19:00 KvällsMässa

Håkan Toresson, präst
Margita Paulsson, musiker

16 11:00 Mässa

Mikael Sjödin, präst
Margita Paulsson, musiker

Söndag

maj

23 11:00 Mässa

Svante Tängmark, präst
Martin Schiffer, musiker

Söndag

maj

30 11:00 Mässa

Mikael Sjödin, präst
Margita Paulsson, musiker

Söndag

maj

OBS! Ej 13/5.

24 17:30 lectio divina

Måndag

maj
Bön kring veckans bibeltexter.
Ledare: Anna Gredander, diakon

19:00 KvällsMässa

Svante Tängmark, präst
Anna Gredander, diakon
Margita Paulsson, musiker

OBS! I stället för på onsdag 

PELARSALEN, PÄRLSTIGEN

23
En liten grupp från 
Sunne-Norderökören medverkar 
Körledare: Jennie Hallqvist.

11:00 Gudstjänst

Maria Nilsson, präst

Söndag

maj

HÄNDER I FÖRSAMLINGEN

5:e söndagen i påsktiden

Bönsöndagen

Söndagen före pingst

Pingstdagen

Annandag
pingst

Heliga trefaldighets dag

Bönsöndagen

Pingstdagen

Desirée Olsson medverkar på
trombon.

Jan Löfgren medverkar med sång.

Walk & Talk 
Vi promenerar tillsammans med säkra avstånd 
varje tisdag. Alla som vill är välkomna att haka på. 

Vi utgår från Hornsbergskyrkan kl.10:00 och när vi 
kommer tillbaka bjuds vi på enklare förtäring ute på 
kyrktorget. Ledare: Anna Gredander, diakon.

Vinterkyrkan fortsätter som Vårkyrka på Frösön. 
Vi finns  på plats vid gångbrofästet torsdagar kl.13-15 till och 
med den 27 maj med undantag av Kristi himmelsfärdsdag 
den 13 maj.

Vid Vårkyrkan bjuder vi på dryck och hembakat.
Du kan också köpa utvalda Fairtradeprodukter där 
behållningen går till Act Svenska kyrkan, som är 
vårt internationella hjälporgan.

Vinterkyrka blir Vårkyrka

Vår organist spelar en liten orgelkonsert utifrån 
pingstkoralen Nun bitten wir den heiligen Geist 
(text och melodi från 1200-talet, bearbetad av Martin 
Luther på 1500-talet). I svenska psalmboken finns den 
under nummer 362 O helga Ande, dig vi ber. 
Ni får först höra en enkel koralsats efter Bartholomäus 
Gesius. Sen spelar Martin fyra koralbearbetningar:

Orgelkonsert pingsthelgen

Konserten är förinspelad och kommer att publiceras lördagen den 22 maj (pingstafton) 
kl.18:00. Du ser/hör den på hemsidan, på vår Facebook-sida samt på vår Youtube-kanal. 
Länkar och QR-koder finner du på sista sidan av Månadsbladet.

• 1. Dietrich Buxtehude, BuxWV 208
• 2. Georg Böhm
• 3. Johann Gottfried Walther
• 4. Dietrich Buxtehude, BuxWV 209



Barn & ungdom
Kyrkisinbjudan
Hösten 2021 startar nya Kyrkisgrupper för barn födda 
2016-2018. Alla barn mellan 3-5 år som bor i församlingen 
kan gå på Kyrkis. Vi bedriver en stimulerande och pedagogisk
verksamhet i mindre grupper, och naturligtvis anpassas de 
grupperna efter rådande omständigheter. Vår verksamhet 
bygger på en kristen värdegrund med barnen i fokus. 
Anmälan görs via formulär på hemsidan senast 30 maj.

Sommardagar
Det blir sommarläger i Sunne även i år. Det är planerat till 
24-26 juni. Mer information och anmälningslänk kommer
på hemsidan och på Facebook inom kort.

Vi kan redan nu tala om att det med största sannolikhet blir 
även ett sångläger under ledning av Anna Brandt i augusti. 
Mer om det i nästa blad och på hemsidan och Facebook så 
fort vi är klara med planeringen.

Kyrkis Ge ditt barn
en god grund

FÖR BARN 3-5 ÅR

Hornsbergskyrkan - en oas
Här kan du bara hänga en stund, plugga, läsa eller umgås med andra - på avstånd förstås. Och vill du 
prata med någon, så finns alltid någon på plats i foajén då den är öppen. 
 

Vi bjuder på enkelt fika (kaffe, te, skorpa), men du är också välkommen att ha med dig eget fika/enkel 
mat (vi kan dock inte erbjuda uppvärmning). Böcker och tidningar finns och även lite garn och stickor 
för den som vill sticka något att skänka till välgörande ändamål.

Kyrkolokalen är öppen vardagar 9-15.
Foajén och biblioteket är öppna vardagar 13-15.

Här kan du även handla utvalda Fairtradevaror såsom choklad i olika smaker, nötter, torkad 
frukt, te och mycket mer.

Vi är självklart noga med avstånd och att inte fler 
än 8 personer vistas i lokalen samtidigt så länge de
restriktionerna råder.

När våra präster/diakon inte finns tillgängliga så 
hänvisar vi till Jourhavande präst: 
telefon 112 kl. 17.00-06.00, 
chatt alla kvällar kl. 20.00-24.00, 
digitalt brev dygnet runt.
svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Öppen kyrka 
Hornsbergskyrkan: 
måndag-fredag 09:00-15:00
Frösö kyrka:
varje dag 09:00-15:00
Sunne och Norderö kyrkor:
kontakta präst Maria Nilsson, 063-16 11 63

Enskilt samtal/Själavård
Du kan kontakta våra präster/vår diakon via telefon om du 
behöver ett enskilt samtal.

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

Vi direktsänder på Facebook. Alla söndagens 
gudstjänster publicerar vi på hemsidan så fort vi 
hinner efter att direktsändningen är slut. 
Följande direktsänder vi varje vecka:

• Morgonbön måndag-fredag kl.09:00
• Kvällsmässa varje onsdag kl.19:00
• Gudstjänst/mässa varje söndag kl.11:00

Utöver direktsändningarna så publicerar vi med jämna mellan rum annat rörligt material av olika slag 
på hemsidan och sociala medier. Det kan vara musik, intervjuer, tips, sketcher med mera. Se sista sidan 
för länkar till alla våra kanaler.

Direktsänt / Digitalt

Vill du besöka Norderö kyrka eller Sunne kyrka? 
Hör av dig till präst Maria Nilsson.

Ovan: QR-kod till 
Jorhavande präst

Jourhavande präst



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

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

svenskakyrkan.se/frososunnenordero

VI FINNS OCKSÅ PÅ

www.facebook.com/frososunnenordero

• Vid gudstjänster får max 8 personer plus de som leder gudstjänsten                     
vistas i lokalen samtidigt.

• Dop och vigslar kan genomföras om ert sällskap inte är fler än 8 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. 
Kontakta oss istället per telefon eller e-post.

Restriktioner i pandemitider

svenskakyrkan.se/frososunnenordero/
digitalsanda-gudstjanster

HEMSIDA

DIGITALA GUDSTJÄNSTER HEMSIDAN

FACEBOOK


