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Hembygdshälsning

Mozart 4x4
Mozarts kyrkosonater

MUSIK
DAGARNA

2021
22-29/8

Biljettbokningen 
öppnar 2 augusti 
kl.09:00. 
Då kommer du att 
finna en bokningslänk 
på vår hemsida. 
Från då kan du också 
boka via telefon.

Läs mer på hemsidan eller i separat folder.
svenskakyrkan.se/frososunnenordero/musikdagarna

SOMMARTID ÄR LÄGERTID

Sommar och kollo hör ihop och gudskelov så kan 
vi nu genomföra sådana igen, nu när pandemin har 
klingat av något. Vårt traditionella barnkollo 
Sommardagar i Sunne har precis gått av stapeln 
och i augusti blir det ett barnkörläger.

FULL AKTIVITET I SUNNE
20 barn i åldrarna 9-12 år har i tre dagar färdats till och från Sunne för daglägret 
Sommardagar i Sunne under ledning av barn- och ungdomspedagogerna Hans 
asp Monica Gisslén och Agneta Hansson samt diakonen Anna Gredander.

Dagarna avlöpte bra. Trots väderprognosen var det nästan inget regn, så det blev 
två dagar med sol och paddling. Förutom en massa vattenaktiviteter har barnen 
målat och gjort batik på textil, provat på att tälja och att fiska, skjutit pilbåge, gått 
tipspromenad och haft kamratövningar.

Natur- och meditationsstigen Pärlstigen i Sunne är en fantastisk resurs. Ungefär 
vid mitten av stigen ligger den så kallade Pelarsalen - ett kyrkorum mitt ute i 
naturen. Där har  barnen och ledarna haft andakt.

Gruppen har gjort ett gemensamt  textilkonstverk som nu står efter Pärlstigen. 
Det är ett Gudsöga med inspiration Mexico. 

Såväl ledare som barn var väldigt nöjda efter tre fullpackade dagar.

SÅNGGLÄDJE I AUGUSTI
Innan skolstarten kommer 30 barn mellan 9 och 11 år att samlas för några 
härliga dagar med sång. Platsen är Hornsbergkyrkan där vi har bra lokaler för 
det här ändamålet - stora och välventilerade. På schemat står, förutom sång, 
också uppsjungningsövningar, övningar i scenisk närvaro, dans och rytmik. Det 
kommer även att bli en utflykt till vår fantastiska lägergård i Sunne. Sista dagen 
avslutas med att barnen bjuder på sång och glädje utanför några av Frösöns 
äldreboenden.

Är du vuxen och blir lite avundsjuk på barnens och 
ungdomarnas läger? Låt oss veta det! Skriv till oss vad du 
saknar för ett läger. Är tillräckligt många intresserade så 
kanske vi kan ordna det. Antingen skriver du i vår digitala 
förslagslåda eller så lämnar du en lapp i någon av våra 
fysiska förslagslådor - de finns i Hornsbergskyrkans 
entréer, i Sunne sockenstuga och Norderö sockenstuga.



VARFÖR SKA JAG BRY MIG?
I år är det kyrkoval. Du kanske undrar varför du ska bry dig? 
Svenska kyrkan är en folkkyrka – allas kyrka. Det är det som 
evangelisk-luthersk betyder och som Svenska kyrkan benämner 
sig som. Därför är det grundläggande att kyrkan styrs på demo-
kratiskt vis och att medlemmar har inflytande över viktiga beslut.

VAD RÖSTAR MAN PÅ?
För att uttrycka det enkelt så röstar du på vad vi ska lägga våra resurser på. Kyrkovalet är 
egentligen tre olika val: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet. Det är de 
beslutande organ som styr församlingen eller pastoratet, stiftet och Svenska kyrkan på nationell 
nivå. Det motsvarar ungefär kommun, region och riksdag. Församlingar eller pastorat styrs av
kyrkofullmäktige och är du inte så insatt i Svenska kyrkan som helhet så är det valet till kyrko-
fullmäktige som är viktigast, för där sitter de som sedan styr DIN församling. Kyrkofullmäktige 
utser sedan ett kyrkoråd, som är det organ som arbetar närmast verksamheterna i församlingen 
eller pastoratet. De ger förslag till beslut som sedan tas i kyrkofullmäktige. På den här lokala 
nivån fattas till exempel beslut om budget, om verksamheter ska startas eller läggas ned och de 
har det yttersta arbetsgivaransvaret.

Sen kan du också rösta på stiftsnivå och nationell nivå för att påverka vilka som styr över mer 
övergripande beslut för Svenska kyrkan.

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. I likhet med politiska 
partier har de program, ideologiska och teologiska inriktningar och önskemål kring vad Svenska 
kyrkan ska arbeta mer eller mindre med. I Frösö Sunne Norderö församling finns idag tre 
nomineringsgrupper: Centern, Kyrkans Vänner och Socialdemokraterna. På vår hemsida kan du 
läsa deras agendor. Där kan du också ta del av annan information kring kyrkovalet och även se 
några små filmer om vad vi gör i Frösö Sunne Norderö församling idag, så att du kan fundera över 
om du tycker det är viktigt och om du tycker att vi ska fortsätta med det. 
https://www.svenskakyrkan.se/frososunnenordero/kyrkoval

Den 19 september är sjäva valdagen, men du kan förtidsrösta från 
den 6 september. Under senare halvan av augusti skickas röstkort 
ut till röstberättigade (alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år) och 
då kommer du också att få hem en specialtidning rörande kyrkovalet.
Däri finner du allt du behöver veta för att kunna rösta.

ALLA KAN BIDRA
Med Pilgrim's Walk for Future ses nu ett brett 
engagemang växa fram i hela landet. 
Manifestationen vill uppmuntra ALLA att delta 
genom att skapa egna Pilgrim's Walk for Future. 
Ut på pilgrimsfärd i naturen med kompisgänget
eller med din församling. Eller varför inte i din 
egen familj. Oavsett storlek eller längd är en 
"Walk for Future" ett sett att sätta igång din 
personliga resa mot ett hållbarare liv. 
Tillsammans kan alla människor över hela 
världen utmana och stödja världens beslutsfattare.

VÅR FÖRSAMLING DELTAR
Frösö Sunne Norderö församlings diakon Anna 
Gredander kommer att gå med från starten i 
Vadstena och en bit in i Skåne. Det innebär att 
hon vandrar med i två eller tre veckor.
– Det känns fint att få gå med och jag ser fram 
emot det. För mig är vandringen ett sätt att 
komma hem till mig själv, att möta andra och 
Gud och dessutom synliggöra klimatfrågan.

Läs mer om manifestationen: 
https://walkforfuture.se/

GIGANTISK MANIFESTATION
Pilgrim's Walk for Future är en gigantisk 
manifestation på nästan 200 mil. Med start den 
18 juli  i Vadstena startar en 100 dagar pilgrims-
vandring genom Sverige, Danmark, Tyskland, 
Nederländerna och Storbritannien för att 
slutligen nå fram till Glasgow och klimatmötet
COP26 med i början av november. Denna vand-
ring handlar om att sätta klimatet främst 
på agendan igen. 

KLIMATRÄTTVISA
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Hela eko-
system riskerar att kollapsa och redan idag leder 
dess följder till konflikter och att människor 
tvingas på flykt från sina hem. De människor 
som bidrar minst till klimatförändringarna är 
de som drabbas mest. Pilgrim's Walk for Future 
vandrar med kraven att att begränsa den 
globala uppvärmningen till max 2 grader, helst 
1,5 grader för att förhindra katastrofala effekter 
för planetens ekosystem och människors livs-
villkor. Detta är krav som delas av Act Svenska 
kyrkan och Fridays for Future.

EGEN REFLEKTION
Manifestationen vill också uppmuntra till egen 
reflektion och att vi som enskilda individer 
tar egna steg för klimaträttvisa och hållbarhet. 
Vandringen blir därför både en protest och en 
inre pilgrimsresa i våra egna liv. En vandring 
som ger hopp för framtiden.

PILGRIM'S WALK 
FOR FUTURE

Vår diakon Anna Gredander
kommer att ta hand 
om Härnösands stifts 
Instagram-konto under den 
tid hon vandrar.



PILGRIMSCENTER
S  : T   O L     V S L E D E NV

UTSTÄLLNING
Olavslegenden står i centrum för utställningen. 
Men besökarna får också veta mer om helgon-
kult, mirakler och reliker ända in i modern tid.

Du ser utställningen i Kristallrummet i Frösö 
sockenstuga.

ÖPPETTIDER
21 juni-8 augusti: varje dag kl.11:00-16:00
9-27augusti: vardagar kl.09:00-15:00
Extra öppet lördag 28 augusti i samband med 
konsert i Frösö kyrka.

BARNENS PILGRIMSVANDRING
Vill du bli pilgrim för en dag? Allt är möjligt – 
bara du har en mobiltelefon eller läsplatta.
Gå en S:t Olavsled i miniformat med åtta 
stationer, varav sju symboliserar olika platser 
längs med den riktiga leden. Vid varje station 
finns en QR-kod. Via koderna kommer du att 
följa Emma och Magnus och lära dig mer om 
Sankt Olavs liv år 1030 och att vara pilgrim år 
1339.

Lämplig för barn ca 7-12 år i vuxens sällskap 
(eller vuxna barn ...).

Under perioden 
21 juni - 6 augusti kan 
barn låna enkla kåpor och 
stavar till vandringen. 
Då kan de också få ett 
Olavsbrev (som ett diplom) 
efter vandringen om de vill. 
Start och slut i Frösö kyrka
där en guide hjälper dig.

Barnens pilgrimsvandring finns även längs med 
Pärlstigen i Sunne.

Musikcafé
5 - 3 0  J U L I
FRÖSÖ SOCKENSTUGA

VARJE DAG 
11:00-16:00

INFORMATIONSHÖRNA OCH SHOP
I anslutning till utställningen i sockenstugan kan 
du finna en del material om pilgrimsvandring. 
Du kan också  köpa böcker, pilgrimssmycken 
och annat där.

Allt överskott från försäljning går oavkortat till 
Act Svenska kyrkan som är vårt internationella 
hjälporgan.

Pilgrimsarmband

Olavsbrev
Det har blivit känt att

har vandrat St Olavsleden från Selånger 
via Borgsjö, Bräcke, Frösön, Åre  

och Stiklestad och kommit fram till 
Trondheim och Nidarosdomen som  

är byggd över Olav den Heliges grav.

MUSIK, KAFFE & VÅFFLA I TREVLIG MILJÖ MED FANTASTISK UTSIKT
Prova Medelhavsvåfflan som lunch eller välj en traditionell våffla med sylt & grädde. 
Vi har även ett litet utbud av glass. Under tiden du fikar kan du avnjuta live musik 
från våra fyra sommarmusiker.

Betala vad du vill - 50 % går oavkortat till katastrofinsatser. Hos oss kan du betala 
både med kort och kontanter eller med Swish.

Vår verksamhet är anpassad efter 
rådande restriktioner i samband 
med pandemin.



FRÖSÖ KYRKA

Högmässa

Mikael Sjödin, präst
Nils Frändén, musiker
Anna Gredander, diakon

Gudstjänster - Andakter - Konserter

VARJE
SÖNDAG
KL.11:00

UTOM 22/8

juli

KALENDER

4

Under sommaren har 
högmässan ett visst inslag 
av pilgrimstema.

MEDVERKANDE:

Mikael Sjödin, präst
Nils Frändén, musiker
Pilgrimscenters cafémusiker

Maria Nilsson, präst
Nils Frändén, musiker
Pilgrimscenters cafémusiker

Maria Nilsson, präst
Nils Frändén, musiker
Pilgrimscenters cafémusiker

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

Håkan Toresson, präst
Margita Paulsson, musiker
Berndt Carlsson, sång

Svante Tängmark, präst
Martin Schiffer, musiker

Maria Nilsson, präst
Martin Schiffer, musiker
OBS! Denna högmässa är 
också avslutningen på årets 
upplaga av Musikdagarna. 
Därför måste medverkan 
anmälas. Se mer på sidan 
om Musikdagarna.

juli11
juli18
juli25
augusti1
augusti8
augusti15

augusti29

LuncHkonsertVARJE
TISDAG
KL.12:00

UNDER JULI

Pilgrimscenters fantastiska 
cafémusiker bjuder på en 
stunds musik i kyrkan.

PiLgrimsmässaVARJE
ONSDAG
KL.12:00

UNDER JULI

Pilgrimscenters cafémusiker 
medverkar varje gång.

juli7 Håkan Toresson, präst
Nils Frändén, musiker

ÖVRIGA MEDVERKANDE:

juli14 Mikael Sjödin, präst
Nils Frändén, musiker

juli21 Maria Nilsson, präst
Nils Frändén, musiker

juli28 Svante Tängmark, präst
Nils Frändén, musiker
Christina Stjernberg, prästpraktikant

musikdagarna22-29
AUGUSTI Se mer på hemsidan och i 

separat folder.

Allt givetvis med reservation för eventuella 
ändringar gällande restriktioner.

NORDERÖ KYRKA

HORNSBERGSKYRKAN

Se mer på hemsidan och i 
separat folder.

musikdagarna

22
mässa

Svante Tängmark, präst
Margita Paulsson, musiker
Jennie Hallqvist, sång

Söndag

augusti

NORDERÖ ÅNGBÅTSBRYGGA

25
gudstjänst

Maria Nilsson, präst
Nils Frändén, musiker

Söndag

juli

PELARSALEN, PÄRLSTIGEN

4
gudstjänst

Håkan Toresson, präst & musiker

Söndag

juli

8
gudstjänst

Håkan Toresson, präst
Margita Paulsson, musiker

Söndag

augusti

SUNNE KYRKA

24
orgeLkonsert

Nils Frändén spelar på 
den gamla Ek-orgeln.

Lördag

juli

11:00

18:00

11:00

11:00

18:00

23 & 27
AUGUSTI

Musikern Nils Frändén är 
tillbaka och sommargästar 
oss. Förutom att spela på 
gudstjänster, dop, vigslar och 
begravningar så kommer 
han även att ge en orgel-
konsert i Sunne kyrka den 
24 juli. Då spelar och 
berättar han om 
Jämtlands äldsta orgel, 
ett unikt 
instrument 
i församlingen.



Pilgrimsvandringar

Foto: Kat Palasi /IkonUNDER SAMMA
HIMMEL
Coronapandemin har tvingat miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom 
och hunger. Tillsammans med systerkyrkor och samarbetsorganisationer över 
hela världen, stödjer Act Svenska kyrkan människor att resa sig starkare.

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 

900 1223
Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.

Kan du inte vänta? Vill du ha 
inspiration för att vandra 
tidigare? Var och hur? Eller 
bara veta lite mer helt enkelt?

https://stolavsleden.com/sv/

https://www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/
pilgrim

https://www.svenskakyrkan.se/sokdintro/
pilgrimsvandring#platser

https://pilgrimisverige.se/

18 AUGUSTI
STORA KYRKAN-FRÖSÖ KYRKA
Ca 8 km. Anmälan behövs (se nedan).

Vi samlas vid Stora kyrkan kl.10:00. Medtag 
egen matsäck/dryck att inta under vandringen. 
När vi når vårt mål blir vi bjudna på fika.
Ledare
Anna Gredander, diakon
Agneta Hansson, församlingspedagog

Anmälan till expeditionen:
063-16 11 50
froso.pastorat@svenskakyrkan.se

Sunne kyrka

Jourhavande präst
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 
Frösö kyrka Varje dag 09:00-15:00
Extra öppet 21/6-8/8:
vardagar 08.00-20.00
lördagar 08.00-14.00
söndagar 14.00-20.00
Norderö kyrka 14/6-15/8: varje dag 09:00-18:00
Sunne kyrka Vardagar 08:00-16:00

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

Norderö kyrka

Frösö kyrka

Under perioden 21 juni-8 augusti finns guider 
på plats i Frösö kyrka.

Pärlstigen Vid Sunne kyrka ligger en natur- och 
meditationsstig - Pärlstigen. Den är alltid öppen. 
Parkera vid kyrkan och gå ner till vindskyddet. 
Där startar stigen. Huvuddelen av den är anpassad 
för funktionshindrade.



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

Max 50 personer får vistas i våra lokaler samtidigt från och med 1 juni. Avstånd ska hållas.
Med reservation för ändrade förhållningsregler från regeringen.

Vi påminner om möjligheten att filma/livesända. 
Kamerastativ med mobil-/kamerahållare finns att låna.

Restriktioner i pandemitider

HEMSIDA

FACEBOOK

Kontakt
Av hänsyn till vår expeditionspersonal i smittotider, så ber vi er att undvika fysiska besök på 
expeditionen om ni inte har en avtalad tid. Ring eller skicka e-post i första hand.
Telefontider: måndag-tisdag kl.09:00-12:00, torsdag-fredag kl.09:00-12:00, onsdagar stängt.


