
M Å N A D S B L A D E T
FRÖSÖ SUNNE NORDERÖ FÖRSAMLING

Augusti/September 2020

Vi ordnar allt: präst, musiker och solist 
(ni kan välja en solosång ifrån en lista) 
och efteråt bjuder vi på 
-kaffe & tårta (dop) 
eller 
-snittar & alkoholfritt bubbel (vigsel) 
i vindskyddet vid Pärlstigens start.
Dopklänning finns att låna om så önskas.

Vigsel- & Dopdag vid Pärlstigen
15 augusti 2020

Obs! Ej drop in - förboka via 
expeditionen och ange samtidigt ungefär 
hur stort sällskapet blir (max 47), så vi vet 
hur mycket förtäring vi ska ordna. 
Anmälan senast tisdagen innan. Glöm 
inte ansöka om hindersprövning snarast 
om ni vill gifta er.

Denna dag dedikerar vi åt dop och vigslar 
i Pelarsalen vid Pärlstigen i Sunne 

- en vidunderligt vacker naturlokal.

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

QR Hemsida QR Facebook

I am back!
Med den anspelningen på filmen 
Terminator mötte jag arbetslaget när jag 
återkom till församlingen nu i sommar.

Ja, nu är jag tillbaka. Det var för fyra år 
sedan som min skånsk-ättade hustru ville 
återvända till sitt födelselandskap efter 
dryga trettio år på andra håll i landet. 
Och jag fick hänga med.

Svante Tängmark

Det blev några, på många sätt, goda år där 
nere på Österlen, men på sista tiden så hade 
vi ändå närt en tanke om Jämtland sedan 
barnen börjat återvända hit upp. 

Jag behövde därför ingen lång betänketid 
när frågan kom under vårvintern, om jag 
inte kunde tänka mig att komma tillbaka till 
den församling som jag ju hade varit trogen 
under nästan hela 2000-talet.  

      ”Det går att ta jämten ur Jämtland men 
inte att ta Jämtland ur jämten” som någon 
så riktigt skaldade en gång.

Nu ser jag fram emot att återknyta till 
gamla kontakter, skapa nya samt att ta del 
av den 
utveckling som varit i församlingen sedan 
jag var här senast.

Vi ses!
Svante Tängmark, 
nygammal komminister i församlingen

Prenumerera på
Månadsbladet!

Fyll i formulär på hemsidan eller 
kontakta expeditionen. 

Du kan få det som e-post 
eller i brevlådan.



Kära vänner!
Den här sommaren liknar ingen sommar som
någon levande människa kan minnas, gissar jag. 
Pandemin är för många i vardagslivet som ett osynligt 
spöke, för andra en smärtsam realitet. De flesta av oss 
fantiserar inte ens om att åka till varmare länder under 
semestern. I stället har många hemestrat och åtskilliga 
av er har säkert spännande planer för den sommar 
som ännu är kvar innan löven gulnar.
Nöden är ju uppfinningarnas moder.

I församlingen har vi haft som målsättning att ställa 
in så få verksamheter som möjligt med anledning av 
Coronapandemin. I stället har vi anpassat efter bästa 
förmåga. Det är uppenbart att vår kära kyrka har stor 
betydelse för många. Självklart ska kyrkan finnas till 
hands. Kanske särskilt i kristider.

Som alltid ringer klockorna till gudstjänst varje 
söndag. Vi är högst 50 deltagare. Vi sitter glest. 
Vi håller fysiskt avstånd, men med andlig närhet. 
Bönen får aldrig tystna och ljuset får aldrig slockna. 
Klockans klang, ljusets låga och våra böner som stiger 
till himlen blir ett trotsigt svar till Coronaviruset som 
vill splittra, söndra och skada. Guds närvaro i bröd, 
vin och toner i gudstjänsten blir Guds närvaro i 
människors händer under veckans mödor. 

Vi fortsätter att skapa mötesplatser. 
Vi hämtar medicin på apoteken och mat i butikerna till 
dem som uppmanats hålla sig hemma. Vi promenerar 
och pratar tillsammans. Vi finns alltid till hands för 
dig. Vill du bidra? Hör av dig!

En dag är det här över, och vi längtar till den dag då 
vi åter kan fylla kyrkorna, när alla tryggt kan komma. 
Det blir spännande att se hur församlingslivet 
post-corona kommer att se ut. Vad lär vi oss? Vad tar 
vi med oss? Vad lämnar vi kvar? Förändringsprocessen 
pågår förstås redan även om vi inte ser den. Säkert är 
att kyrkan kommer att fortsätta att dela ut evangeliet 
om Jesus Kristus - likaväl i ord som i handling. 

Med önskan om Guds rika välsignelse,
Håkan Toresson, kyrkoherde

KONSERTPLATSER 
(GRATIS) 

BOKAS VIA 
EXPEDITIONEN:

063-16 11 50

Läs allt om Musikdagarna
på hemsidan

Filip Jers
Emil Ernebro

Håkan Dahlén Cecilia Gelland

Anna Hanning

Lena Moén

Trio Quinta

Archi Jamt

David Wahlén

Duo Dialog

16-23 augusti



KALENDER

FRÖSÖ KYRKA

2

9

16

11:00 Högmässa

Präst: Mikael Sjödin
Musiker: Margita Paulsson

Emmeli Jonsson medverkar 
på tvärflöjt.

11:00 Högmässa

Präst: Svante Tängmark
Musiker: Mats Ternvall

11:00 Högmässa

Berndt Carlsson medverkar 
med sång.
Präst: Mikael Sjödin
Musiker: Margita Paulsson

19:00 Konsert

MUSIKDAGARNA: DUET

Emil Ernebro, gitarr
Filip Jers, munspel
OBS! Platser i kyrkan måste 
förbokas. Konserten direktsänds 
också via Facebook/hemsidan.
Läs mer på hemsidan & i separat folder.

17

19

21

23

19:00 Konsert

MUSIKDAGARNA: SÅNG & BÄLG

Anna Hanning, sopran
David Wahlén, dragspel
OBS! Platser i kyrkan måste 
förbokas. Konserten direktsänds 
också via Facebook/hemsidan.
Läs mer på hemsidan & i separat folder.

19:00 Konsert

MUSIKDAGARNA: 
DESTINATION ASTOR PIAZOLLA

Duo Dialog:
Magnus Grönlund, gitarr
Dan Larsson, klarinett
OBS! Platser i kyrkan måste 
förbokas. Konserten direktsänds 
också via Facebook/hemsidan.
Läs mer på hemsidan &  i separat folder.

18:00 Konsert

MUSIKDAGARNA: 
KAMMARKONSERT

Archi Jamt, stråkkvartett
Trio Quinta, pianotrio
Lena Moén, sopran
OBS! Platser i kyrkan måste 
förbokas. Konserten direktsänds 
också via Facebook/hemsidan.
Läs mer på hemsidan & i separat folder.

11:00 Högmässa

Präst: Maria Nilsson
Musiker: Mats Ternvall

30
11:00 Högmässa

Präst: Håkan Toresson
Musiker: Martin Schiffer

Vi välkomnar vår nye organist 
Martin Schiffer.

HORNSBERGSKYRKAN
18:00 Konsert

MUSIKDAGARNA:
VINDDRAG - 
MUSIK FÖR PIPOR & STRÄNGAR

Håkan Dahlén, orgel
Cecilia Gelland, violin/viola
OBS! Platser i kyrkan måste 
förbokas. Konserten direktsänds 
också via Facebook/hemsidan.
Läs mer på hemsidan & i separat folder.

16

SUNNE KYRKA

11:00 gudstjänst

Präst: Maria Nilsson
Musiker: Margita Paulsson

Jennie Hallqvist medverkar 
med sång.9

NORDERÖ ÅNGBÅTSBRYGGA
15:00 gudstjänst

Präst: Maria Nilsson
Musiker: Mats Ternvall23

Augusti

Gudstjänster, konserter, evenemang

Vi fortsätter att direktsända alla 
söndagens högmässor från Frösö 
kyrka via vår Facebooksida. 
Den som inte har Facebook kan ändå 
följa sändningen via Facebookflödet 
på vår hemsida. Det ligger längst upp 
på startsidan.

FRÖSÖ KYRKA

6
11:00 Högmässa

Präst: Mikael Sjödin
Musiker: Martin Schiffer

September

13
11:00 Högmässa

Bengt-Eric Norlén medverkar 
på fiol.
Präst: Svante Tängmark
Musiker: Margita Paulsson

11:00 Högmässa

Präst: Mikael Sjödin
Musiker: Martin Schiffer20
11:00 Högmässa

Präst: Svante Tängmark
Musiker: Mats Ternvall27

HORNSBERGSKYRKAN
17:30 Lectio divina

Bön utifrån veckans bibeltexter.
Lokal: nedervåningen.
Ledare: Anna Gredander, diakon

9
19:00 KväLLsmässa

Präst: Mikael Sjödin
Musiker: Margita Paulsson

18:00 Konsert

Nils Frändén spelar på den 
gamla Ek-orgeln och berättar.
Fri entré. Kollekt.
OBS!
Om pandemin håller i sig får 
max 50 personer vistas i kyrkan.

1

Söndag

Söndag

Söndag

Måndag

Onsdag

Fredag

Söndag

Söndag

Söndag

Lördag

Söndag

Söndag

Söndag

Söndag

Söndag

Söndag

Onsdag



17:30 Lectio divina

Bön utifrån veckans bibeltexter.
Lokal: nedervåningen.
Ledare: Anna Gredander, diakon

19:00 KväLLsmässa

Präst: Mikael Sjödin
Musiker: Margita Paulsson

23

17:30 Lectio divina

Bön utifrån veckans bibeltexter.
Lokal: nedervåningen.
Ledare: Anna Gredander, diakon

19:00 KväLLsmässa

Präst: Svante Tängmark
Musiker: Margita Paulsson

30

NORDERÖ KYRKA
11:00 gudstjänst

Präst: Maria Nilsson
Musiker: Margita Paulsson20

SUNNE KYRKA
18:00 Konsert

I KOMPOSITÖRENS VÄRLD

Johan Ederfors, 
kompositör och konferencier
Anna Hanning, sopran
Bengt-Eric Norlén, violin
Stefan Vidmark, piano
Fri entré. Kollekt.
OBS!
Om pandemin håller i sig får 
max 50 personer vistas i kyrkan.

5

PELARSALEN, PÄRLSTIGEN
11:00 FriLuFtsgudstjänst

Präst: Maria Nilsson
Musiker: Margita Paulsson

Körmedverkan under ledning av 
Anna Brandt.6

Allt är förstås med stor reservation 
så länge vi befinner oss i en pandemi. 
Viss verksamhet som brukar starta till 
hösten har vi valt att avvakta med.

Om något blir inställt eller ändrat 
så meddelar vi det på hemsidan och 
på Facebook. Om du inte har tillgång 
till dessa kanaler, så tveka inte att 
höra av dig till expeditionen om du 
undrar över något.

Vi samarbetar med

08:00 morgonmässa

16 & KyrKFruKost

Präst: Svante Tängmark
Musiker: Martin Schiffer

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Söndag

Lördag

Söndag

Övrig öppen verksamhet

VARJE VECKA

PromenadgruPP/WaLK & taLK

Lite sällskap på promenaden 
skadar ju inte - på behörigt 
avstånd förstås. Vi utgår från 
Hornsbergskyrkan kl.10:00 
och när vi återvänder bjuds det 
på enklare förtäring. 
Start 8 september

Tisdagar
JÄMNA VECKOR

LivsviKtigt

Öppen samtalsgrupp om 
existensiella frågor som bygger 
på deltagarnas frågeställningar. 
Det är bara att dyka upp.
Hornsbergskyrkan, Andersösalen
Start 17 september

Torsdagar 17:00-19:00

Som ni säkert förstår så är det lite tunnsått med öppen verksamhet tills 
vidare. Vi vill för allas säkerhets skull avvakta med Öppet kyrkis, Baby- & 
barnrytmik, Trivselluncher etc. Dessa verksamheter kommer att starta så fort 
restriktionerna kring sammankomster lättar.

För övriga verksamheter - de som man måste anmäla sig till - se hemsidan 
eller hör av er. Vi har verksamhet för alla åldrar, men med viss begränsning 
vad gäller antal i varje grupp. Följande kan man dock bara dyka upp på:

Vi vill meddela redan nu att omfattande 
restaureringar kommer att utföras på och i 
Frösö kyrka i två omgångar framöver.

7 september-30 oktober 2020: 
Renoveringar utvändigt.
11 januari-12 mars 2021: 
Renoveringar invändigt. 
Under denna period kommer alla högmässor 
att flyttas till Hornsbergskyrkan och kyrkan 
är stängd för dop, vigslar och begravningar. 
Dessa hänvisas till våra övriga kyrkor - 
i första hand Hornsbergskyrkan.

Restaurering Frösö kyrka


