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

Februari 2022

Rastplatser

Stormkök & Samtal

Stickcafé

Pärlstigen

Själavård

Foto: Jenny M
ichanek/Svenska kyrkan



V ÄLKOMMEN KJELL!

Några ord från vår nya 
präst Kjell Thuvall
Hej, nu när du läser detta är jag på väg att ”flytta 
in” på ett kontor i Hornsbergskyrkan. Vid starten 
av en ny tjänst så är det mycket som man ska lära 
sig; inte bara om rutinerna på arbetsplatsen utan, 
viktigast av allt, att lära sig vilka NI församlings-
bor är som jag vill möta och lära känna.

Du kommer naturligtvis att möta mig i många 
olika gudstjänstsammanhang, men också vid 
pilgrimsvandringar utmed St. Olovsleden eller 
vid Pilgrimscentret, eftersom pilgrim är ett av 
mina specialområden. Och om du ser en präst i 
uniform så är det troligen mig du ser, då jag även 
har en del av min tjänst inom Försvarsmakten.

Om du är nyfiken på vem jag är så kommer det 
finnas många tillfällen att mötas framöver. Ring 
mig gärna, eller, om du är vid Hornsbergskyrkan 
– kom in och knacka på min dörr! 

PAX
Kjell Thuvall
Telefon: 063-16 11 68
E-post: kjell.thuvall@svenskakyrkan.se

Gudstjänster, pilgrimsvandringar, 
själavård, Försvarsmakten - 
du kommer att möta Kjell i många 
olika sammanhang.

Vi inleder våra träffar med att samlas ute runt 
en eld, checka in och laga mat ihop för att sedan 
samtala om vad eller vem Gud är i våra liv. 
Det här är en grupp för dig som längtar ut mer än 
in och efter ledkryss mer än krucifix. Vi kommer 
inte att hålla bibelstudier, be böner eller sjunga 
psalmsång. Fokus är på samtalet där vi månar om 
en varm gemenskap. 

Välkommen!

Samling vid Sunne kyrka följande datum:
20 mars klockan 15:00-18:00
10 april klockan 15:00-18:00
1 maj klockan 15:00-18:00
22 maj klockan 15:00-18:00

Anmälan och frågor ställs till: 
Anna Gredander
063-16 11 61
anna.gredander@svenskakyrkan.se

S TORMKÖK

Tycker du att dom bästa samtalen
i livet sker runt en skogseld? 
Längtar du efter ett nyfiket 
utforskande kring tro och 
existentiella frågor som ligger 
nära din vardag och platsen du 
befinner dig på i livet? Då kanske 
Stormkök & Samtal i Sunne är 
något för dig?

I mars månad planerar vi att starta en samtals-
grupp där enkelhet och trygghet är i fokus. 
Det spelar ingen roll vad du har för tidigare 
erfarenheter av kyrka och tro, gruppen är öppen 
för alla.

Vid Pärlstigen i Sunne kan vi erbjuda en lugn och 
avslappnad miljö, naturnära och med eldstäder 
och vindskydd. Här finns också tillgång till 
faciliteter som toalett och kök.
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fortsättning Hornsbergskyrkan
FebruariKALENDER

Frösö kyrka

6 Högmässa

Välkomnande av vår nya präst 
Kjell Thuvall. 
Kjell Thuvall, präst
Margita Paulsson, musiker
Håkan Toresson, kyrkoherde

Söndag

februari

11:00

13 Högmässa

Svante Tängmark, präst
Martin Schiffer, musiker

Söndag

februari

11:00

20 Högmässa

Håkan Toresson, präst
Margita Paulsson, musiker

Söndag

februari

11:00

Sexagesima

27 Högmässa

Svante Tängmark, präst
Martin Schiffer, musiker

Söndag

februari

11:00

Fastlags-
söndagen

Med anledning av pandemin gäller tills vidare följande 
vid våra verksamheter:
Frösö kyrka: max 50 medverkande + personal. Hornsbergskyrkan: max 50 medverkande + personal. 
Sunne kyrka: max 50 medverkande + personal. Norderö kyrka: max 20 medverkande + personal.

För all verksamhet gäller att vi håller avstånd om minst 1 meter till varandra. Vi tillhandahåller 
munskydd för den som så önskar. Avstå från deltagande om du känner minsta sjukdomssymptom.

Septuagesima

Hornsbergskyrkan

Bön utifrån veckans bibeltexter. Samling i 
foajén före start. Anna Gredander, diakon

Lectio divina
VARJE

ONSDAG
17:30 OBS! Ej 9/2.

norderö kyrka

20 gudstjänst

Maria Nilsson, präst
Ingvar Bergner Åhlén, musiker

Söndag

februari

11:00

Sexagesima

Start och slut vid Hornsbergskyrkan. 
När vi återvänder samlas de som vill en stund 
för samtal och enkel förtäring utomhus.
Anna Gredander, diakon. Eva Svedin, husmor.

PromenadgruPP

VARJE
TISDAG
10:00

övrig öppen verksamHet

7 KyrKofuLLmäKtige

Mötet är öppet för allmänheten, 
men med anledning av 
pandemin sker det digitalt. 
Vi ber dig kontakta kyrkoherde 
Håkan Toresson om du vill 
delta på länk: 
hakan.toresson
@svenskakyrkan.se

Måndag

februari

19:00

Är du intresserad av körsång, samtalsgrupper 
med mera? Se mer på hemsidan eller hör av 
dig till expeditionen!

Vi avvaktar start av Öppet kyrkis tills vidare. 
Håll koll på hemsidan för startbesked.

ÖPPET KYRKIS

Svante Tängmark, präst
Margita Paulsson, musiker

KväLLsmässa
VARJE

ONSDAG
19:00 OBS! Ej 9/2.

2
februari

Svante Tängmark, präst
Mats Ternvall, musiker16

februari

Håkan Toresson, präst
Mats Ternvall, musiker23

februari

MEDVERKANDE KVÄLLSMÄSSOR

9 morgonmässa

Ingen kyrkfrukost denna gång.
Håkan Toresson, präst
Martin Schiffer, musiker

Onsdag

februari

08:00

16 trivseLLuncH

Med reservation för ändringar 
med anledning av pandemin. 
Håll utkik på vår hemsida eller 
hör av dig till expeditionen 
någon dag innan.
Anna Gredander, diakon
Martin Schiffer, musiker
Eva Svedin, husmor

Onsdag

februari

12:00

sunne kyrka

6 mässa

Maria Nilsson, präst
Margita Paulsson, musiker

Söndag

februari

18:00

Kyndelsmässo-
dagen
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Kyndelsmässo-
dagen



Med en präst/diakon kan du prata om allt och de har tystnadsplikt. Samtal med en präst/diakon i 
Svenska kyrkan kallar vi ofta för själavårdssamtal. För dem är tron på Gud självklar, men du behöver 
inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende för att få själavård. Du kan få samtalsstöd via telefon, 
digitalt eller i ett personligt möte. Kontakta oss om du vill boka tid för ett samtal:

Maria Nilsson, 063-16 11 63, maria.nilsson7@svenskakyrkan.se
Kjell Thuvall, 063-16 11 68, kjell.thuvall@svenskakyrkan.se
Håkan Toresson, 063-16 11 55, hakan.toresson@svenskakyrkan.se
Svante Tängmark, 063-16 11 54, svante.tangmark@svenskakyrkan.se
Anna Gredander (diakon), 063-16 11 61, anna.gredander@svenskakyrkan.se

Om ingen av ovanstående är tillgänglig och läget är akut, så hänvisar vi till Jourhavande präst som 
du kopplas till via 112 eller söker upp på nätet.

H JÄLP & STÖD  
I Svenska kyrkan finns 
utbildad personal som 
lyssnar och ger stöd och 
råd. Du kan få hjälp med 
allt från sorg till relations-
problem eller söka 
ekonomiskt stöd. 
I coronatider är det 
kanske extra viktigt att ha 
någon att samtala med.

Till dig som förlorat en anhörig eller vän

SAMTALSGRUPP 
OM SORG OCH SAKNAD
Varannan måndag, fem gånger med början den 
7 februari.  Anmälan senast den 31 januari. 
Anmälan och frågor ställs till: 
Anna Gredander, diakon: 063-16 11 61, 
anna.gredander@svenskakyrkan.se
Svante Tängmark, präst: 063-16 11 54, 
svante.tangmark@svenskakyrkan.se
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Gillar du att sticka? Vi startar 
nu åter vårat stickcafé 
tisdagar ojämna veckor 
kl.14:00-ca 16:00  (drop in)
med start 1 februari.

sticKcafé

VARANNAN
TISDAG

14:00-16:00

Verksamheten har ingen ledare, utan det är ni i 
gruppen som skapar er gemenskap helt fritt. 
Ta med egen stickning eller sticka något av de 
garner vi tillhandahåller. Vi tillhandahåller 
också fika som ni enkelt ställer i ordning i köket 
intill. Våra lokaler erbjuder gott om utrymme 
att sitta med avstånd. Välkomnna!

HAR DU GARN OCH/ELLER STICKOR 
ATT SKÄNKA?
Vi tar tacksamt emor det. Merparten av det 
som stickas hos oss brukar skänkas eller 
säljas till förmån för behövande. Hör av dig 
till vår diakon Anna Gredander: 063-16 11 61 
eller anna.gredander@svenskakyrkan.se
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S TICKCAFÉ 



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: www.svenskakyrkan.se/frososunnenordero/manadsbladet

VI FINNS OCKSÅ PÅ

HEMSIDA www.svenskakyrkan.se/frososunnenordero

Vi samarbetar kring 
kulturarrangemang med

Aktuella restriktioner pandemin

Svenska kyrkan följer Folkhälso-
myndighetens anvisningar och 
anpassar verksamheten för att minska 
smittspridningen i samhället.

Alla som vill är välkomna till våra verksamheter,
givet att man följer de föreskrifter och 
rekommendationer som regeringen och 
Folkhälsomyndigheten beslutat., så att alla som 
deltar på plats kan göra det på ett smittsäkert sätt.

FÖLJANDE GÄLLER TILLS VIDARE:
Alla är välkomna till gudstjänst, dop, vigsel, 
begravning och annan öppen verksamhet under 
förutsättning att man är frisk och inte uppvisar 
några sjukdomssymptom. Det finns dock ett 
maxantal som får vistas i de olika kyrkorna och 
lokalerna och vi ska hålla minst 1 meters avstånd 
till varandra. Vänligen sitt endast vid anvisade 
platser. Är ni ett sällskap kan ni sitta 8 personer 
tillsammans.

Större konserter hålls tills vidare i Sunne kyrka 
och för deltagande krävs vaccinationsbevis och 
legitimation av alla från 18 år och uppåt. 
Detta gäller vid samlingar där fler än 
50 personer förväntas delta.

Om ni hyr/lånar lokal av oss för en privat 
samling, så gäller att sällskapet får bestå av max 
20 personer. UNDANTAG: vid minnesstund får 
sällskapet bestå av max 50 personer.

Tvätta händerna noga och ofta och använd 
handsprit. Vi tillhandahåller handsprit i alla våra 
lokaler. Vi tillhandahåller även munskydd för den 
som så önskar.

Notera att Svenska kyrkan inte vill exkludera 
någon, men vi måste alla hjälpas åt att hålla nere 
smittspridningen. Tillsammans tar vi oss igenom 
det här. Tack för visad hänsyn!

Vi hoppas på att inte behöva ställa in något, men 
en del verksamheter och planerade händelser 
kommer oundvikligen att drabbas. Vi uppdaterar
informationen på vår hemsida och i sociala 
medier löpande vartefter beslut tas. Du är alltid 
välkommen att höra av dig till oss med frågor.

ÖPPETTIDER EXPEDITIONEN
Telefontider
Måndag 9-12, 13-15
Tisdag 9-12, 13-15
Torsdag 9-12, 13-15
Fredag 9-12

Besökstider
Måndag-tisdag 9-12
Torsdag-fredag 9-12

Ej öppet röda dagar.


