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S Å OLIKA - OCH ÄNDÅ SÅ LIKA

I bergen på 1800 
meters höjd i centrala 
Tanzania ligger Ihimbo, 
vår vänförsamling 
sedan sju år tillbaka.

En delegation från Ihimbo hälsade på oss 2017 
och representanter för församlingen har också 
besökt Ihimbo vid några tillfällen.
Jag var själv där med min hustru på semester 
sommaren 2018. Det är en fantastisk gåva att 
mötas ”i Kristus”. Vi är så olika – och ändå så 
lika.

Vi är rika medan de har begränsade monetära 
resurser. Jag törs lova att de väl kompenserar 
detta med kärlek, bön och hårt arbete. 
Församlingen växer så det knakar under min 
kollega Pastor Yonas varma ledning. Bara under 
de år vi varit vänner har tre kyrkor byggts för 
att medlemmarna ska ha nära till en plats för 
lovprisning och bön tillsammans.

Församlingen har förstås bidragit till takstolar, 
cement och annat medelst insamlingar och
kollekter under åren. Vi har också stöttat skola 
och sjukvård och vi kommer att fortsätta med 
det. Viktigast är dock att vi ber för varandra och 
att vi delar erfarenheter. Vi har så mycket att 
lära av varandra!

Vi hoppas få välkomna en kommitté från 
Ihimbo till besök i vår församling till hösten, 
när nu pandemin äntligen släppt sitt grepp. 
Då blir det sång och dans i församlingen! 
Håkan Toresson, kyrkoherde

"Viktigast är dock att vi 
ber för varandra och att 

vi delar erfarenheter. 
Vi har så mycket att lära 

av varandra!"

Håkan Toresson, vår kyrkoherde, på besök i 
Ihimbo.

Foto: Jenny M
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"Du kommer att få dela 
kärleken, smärtan och 

längtan efter tro ..."

Vid två tillfällen i maj har vi insamling till förmån 
för Ihimbo. Det är våra körer The Mamas och 
Frösö Gospel som genom musiken vill hjälpa vår 
vänförsamling i Tanzania.

Välgörenhetskonsert med the mamas

På mors dag passar alla i damkören The Mamas 
på att hylla Kvinnan. De sjunger vackra sånger 
kopplade till starka kvinnoöden, både fiktiva 
och sanna. Du kommer att få dela kärleken, 
smärtan och längtan efter tro med Gabriella, 
Esmeralda, Josefin och många fler. 
Att med all den kvinnokraften kunna hjälpas 
åt att samla in pengar till kvinnorna i Ihimbo 
känns fantastiskt. 
Varmt välkomna att dela den känslan!

Sunne kyrka söndag 29 maj 17:00

G E MÖJLIGHETER!

Damkör i Ihimbo.

Prästparet i Ihimbo - Atwitye och Yona. Mycket tack vare 
deras omförsorg utvecklas församlingen och byn.

gospelcafé med frösö gospel

Frösö Gospel bjuder in till café med 
gospelkonsert. Fika, njut av sången och skänk 
pengar till utvecklingsprojekt i Ihimbo.

Hornsbergskyrkan, Frösösalen 
måndag 30 maj 18:00

Gudstjänst i Ihimbo med dans och sång.



Kriget i Ukraina förstör inte bara människors 
liv i landet självt. Det leder även till svåra 
konsekvenser för människor långt därifrån. 
På platser i världen som redan drabbats av 
torka befaras nu till exempel förvärrad matbrist. 
När klimatförändringar och coronapandemin fått 
den positiva utvecklingen i världen på fall 
behöver vi fortsätta jobba för varaktig 
förändring för människor som lever i utsatthet.

EN HUNDRADEL FÖR 
VÄRLDEN

Act svenska kyrkans 
sommarkampanj
startar 15 maj

Foto: Sean Furlonger/Ikon

- Vi har alla fått se hur kriget i Ukraina förstör 
livet för ukrainarna själva. Men det står nu 
också klart att Mellanöstern och delar av Afrika 
riskerar brist på mat när vete från Ukraina och 
Ryssland inte kan exporteras, säger Erik Lysén, 
chef för Act Svenska kyrkan.

Både Afghanistan och Afrikas horn hade redan 
innan kriget i Ukraina bröt ut drabbats av torka 
i kombination med andra svårigheter. 
Marginalerna är små där människor redan lever 
på svältgränsen och miljontals barn riskerar nu 
undernäring bara på Afrikas horn.

HUMANITÄRT OCH LÅNGSIKTIGT STÖD
Act Svenska kyrkan jobbar humanitärt på 
Afrikas horn för att förhindra det allra 
värsta, men också långsiktigt för att människor 
ska kunna anpassa sitt jordbruk och hitta nya 
försörjningsmöjligheter när skördarna slår fel. 
Gåvor behövs inte bara för att stötta i akuta 
situationer utan också för att de inte ska uppstå 
i framtiden. 

I Afghanistan jobbar Act Svenska kyrkan för 
att befolkningen ska få tillgång till sjukvård och 
mer än 500 hushåll stöttas ekonomiskt. 
I Syrien erbjuds människor bland annat 
psykosocialt stöd och i Uganda får kvinnor 
möjlighet att öka makten över sina liv genom 
tillgång till kooperativ och finansiella tjänster. 
I Myanmar jobbar Act Svenska kyrkan för alla 
barns rätt till utbildning. Kort sagt finns 
Act Svenska kyrkan på plats där det händer – 
och där behoven finns.

NEDSKÄRNINGAR I BISTÅNDET 
– EN FARLIG TREND
Coronapandemin har gjort att den tidigare 
positiva utvecklingen i världen har stannat av 
och gått bakåt, och klimatförändringarna leder 
till oöversiktliga konsekvenser. Men när 
behoven är större än någonsin höjs samtidigt 
röster för att Sverige ska skära ned på det 
statliga biståndet, eller att det nödvändiga 
mottagandet av flyktingar från Ukraina i 
huvudsak ska betalas av biståndsbudgeten, 
något som innebär minskat bistånd till övriga 
världen.

- Det är viktigare än någonsin att Sverige står 
fast vid ett långsiktigt åtagande om ett generöst 
och modigt utvecklingssamarbete till stöd för 
människor i stor utsatthet, säger Erik Lysén.

Tillsammans med kyrkor och andra 
organisationer höjer Act Svenska kyrkan 
därför rösten för ett starkt bistånd och 
uppmanar Sverige att ge en hundradel för 
världen. Det är ett principiellt och långsiktigt 
åtagande för alla människors rätt till ett värdigt 
liv. Genom att bibehålla enprocentslöftet kan 
vi rädda liv. Men enbart offentlig finansiering 
räcker inte, vi måste alla bidra. För att göra 
skillnad behövs alla aktörer.

Tillsammans kämpar vi för alla människor rätt 
till ett värdigt liv. 

KORT OM ACT SVENSKA KYRKAN
Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans 
internationella bistånds- och 
utvecklingsverksamhet. Tillsammans 
med andra kyrkor, organisationer och 
frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan 
långsiktigt mot fattigdom, förtryck och 
orättvisor och agerar snabbt vid 
katastrofer. Tack vare lokala samarbeten 
är arbetet effektivt och handlingskraftigt. 
Tillsammans med modiga människor 
över hela världen kämpar vi för alla 
människors rätt till ett värdigt liv.

SWISHA DIN GÅVA 
TILL 123 390 69 63



fortsättning HornsbergskyrkanMajKALENDER

Frösö kyrka

1 gospelmässa

Frösö Gospel medverkar under 
ledning av Roger Rådström.
Svante Tängmark, präst
Ingvar Bergner Åhlén, musiker

Söndag

maj

11:00

8 högmässa

Mats Ternvalls orgelelever 
medverkar.
Håkan Toresson, präst
Mats Ternvall, musiker

Söndag

maj

11:00

15 högmässa

Göran Modén, präst
Margita Paulsson, musiker

Söndag

maj

11:00

Hornsbergskyrkan

5 morgonmässa & kyrkfrukost

Svante Tängmark, präst
Margita Paulsson, musiker

Onsdag

maj

08:00

3:e söndagen
i påsktiden

22 högmässa

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

Söndag

maj

11:00

Bönsöndagen

29 högmässa

Karolinn Strandberg, präst
Mats Ternvall, musiker

Söndag

maj

11:00

Söndagen före
pingst

11 triVsellunch

Kjell Thuvall, präst
Martin Schiffer, musiker

Onsdag

maj

12:00

Bön utifrån veckans 
bibeltexter. Samling i 
foajén före start.
OBS! Ej 5/5 & 25/5.
Anna Gredander, diakon

lectio diVina

VARJE
ONSDAG

17:30

Svante Tängmark, präst
Margita Paulsson, musiker

kVällsmässa
VARJE

ONSDAG
19:00 OBS! Ej 5/5.

11
maj

Svante Tängmark, präst
Mats Ternvall, musiker18

maj

MEDVERKANDE KVÄLLSMÄSSOR

En stunds stillhet, bön och 
reflektion i kyrkan inför 
dagen som kommer. 
OBS! Ej 24/5 & 26/5.

morgonbön
VARJE TISDAG 

& TORSDAG
09:00

fortsättning

4:e söndagen
i påsktiden

5:e söndagen
i påsktiden

30 gospelcafé

Frösö Gospel bjuder in till 
cafékväll med gospelkonsert. 
Fika och insamling till vår vän-
församling Ihimbo i Tanzania.
Lokal: Frösösalen

Måndag

maj

18:00

31 konsert

Kören Decibel under ledning av 
Roger Rådström. 
Fri entré. Kollekt.

Tisdag

maj

19:00 Göran Modén, präst
Musiker ej tillsatt vid tryck25

maj

norderö kyrka

22 gudstjänst

Maria Nilsson, präst
Musiker ej tillsatt vid tryck

Söndag

maj

11:00

Bönsöndagen

konsert

Var blommar fridens stängel 
Visor efter Thyra Karlsson. 
Konsert med Triakel. 
Visor om kärlek, längtan och 
sorg om vartannat. Allt med 
Triakels omisskännliga uttryck 
format av tjugo års samspel i 
sättningen tramporgel, fiol och 
sång. Lågmält men laddat.

Fri entré men OBS!: 
PLATSBOKNING krävs. 
Bokningen öppnar måndag 
2 maj kl.09:00. Då läggs länk 
till bokningssajten ut. Det går 
också att boka via expeditionen 
från och med då.

18:00

norderö sockenstuga

3 triVsellunch

Maria Nilsson, präst
Margita Paulsson, musiker

Tisdag

maj

12:00

31 triVsellunch

Maria Nilsson, präst
Margita Paulsson, musiker

Tisdag

maj

12:00

Triakel spelar i Norderö kyrka 22 maj.



Bodil Hällgren, barn- och ungdomspedagog
Gunilla Kopka, barnledare

VARJE
FREDAG

09:00-11:00

Lokal: Nedervåningen. 
Els-Mari Frisk, barn- och ungdomspedagog
Agneta Hansson, församlingspedagog

VARJE
TISDAG

09:00-11:00

Föräldrar med barn som är ca 0-5 år. Vi leker, 
umgås, skapar, fikar och sjunger tillsammans.

ÖPPET KYRKIS

VARJE
MÅNDAG & 
TORSDAG

09:30-12:00

Tills vidare vill vi att ni anmäler deltagande på 
morgonen den dag ni vill komma till Öppet 
kyrkis i Sunne. Anmälan görs via sms till 
070-257 98 33.
Monica Gisslén, barn- och ungdomspedagog

öppet kyrkis sunne

öppet kyrkis

hornsbergskyrkan

öppet kyrkis

sikVägen 88, Valla

fortsättning Övrig öppen verksamhet

Start och slut vid Hornsbergskyrkan. 
När vi återvänder samlas de som vill i Norderö-
salen en stund för samtal och enkel förtäring.
Anna Gredander, diakon

promenadgrupp

VARJE
TORSDAG

10:00

fortsättning Övrig öppen verksamhet

Avslutning vår: 19/5
Start höst: 5/9

Avslutning vår: 17/5
Start höst: 13/9

Avslutning vår: 13/5
Start höst: 16/9

sunne sockenstuga

16 kyrkofullmäktige

Mötet är öppet för allmänheten.

Måndag

maj

19:00

Har du missat?

Digital konsert med musik av östeuropeiska 
tonsättare varvat med dikter/texter. Martin 
Schiffer, musiker. Kjell Thuvall, präst. 

https://youtu.be/lXfmE9fiUfE

Foto: M
artin D

ivisek/EPA
/T

T
/Ikon

Foto: Pixabay
sunne kyrka

7 konsert

Sången i skogen
Intryck från naturen gestaltade 
i musik. Medverkande: Lena 
Severin, orgel och piano, Ingrid 
Grahn, sång.

Klassiska orgelstycken, 
improvisationer och folkmusik 
varvat med texter ur Naturens 
katedral av pilgrimsprästen 
Hans-Erik Lindström.
Fri entré. Kollekt.

Lördag

maj

18:00 sunne sockenstuga

17 triVsellunch

Maria Nilsson, präst
Margita Paulsson, musiker

Tisdag

maj

12:00

Pelarsalen, Pärlstigen

26 gökotta

Maria Nilsson, präst
Margita Paulsson, musiker

Torsdag

maj

08:00

8 gudstjänst

Sunne-Norderökören 
medverkar under ledning av 
Jennie Hallquist
Håkan Toresson, präst
Margita Paulsson, musiker

Söndag

maj

18:00

4:e söndagen
i påsktiden

29 konsert

Kören The Mamas under 
ledning av Anna Brandt. 
Välgörenhetskonsert med 
insamling till kvinnokliniken 
i Ihimbo - vår vänförsamling i 
Tanzania.

Söndag

maj

17:00

Söndagen före
pingst

Kristi 
himmelsfärds dagSången

INTRYCK FRÅN SKOGEN 
GESTALTADE I MUSIK
Lena Severin, orgel & piano
Ingrid Grahn, sång

i skogen

Sången i skogen  är ett försök att gestalta skogens trädsus, gläntor, 
stigar, rinnande vatten, myr och mo med hjälp av musik. 
Skogens katedral får för en kväll flytta in i kyrkan där ord, sång och 
orgelmusik avlöser varandra.

Sunne kyrka

7 maj 18:00

svenskakyrkan.se/frososunnenordero
froso.pastorat@svenskakyrkan.se
063-16 11 50 (växel)

Fri entré. Kollekt.

Foto: PxH
ere

övrig öPPen verksamHet

mötesplats 
hornsbergskyrkan

VARJE
MÅNDAG-
TORSDAG

09:00-15:00

Här kan du bara hänga en stund, plugga, läsa 
eller umgås med andra. 
Leksaker/barnböcker finns om du kommer 
med småbarn. Böcker och tidningar finns och 
även garn och stickor för den som vill sticka 
något att skänka till välgörande ändamål - 
eller så tar du med egen stickning eller annat 
handarbete.
I stora foajén finns enkelt fika (kaffe, te, skorpa), 
men du är också välkommen att ha med dig 
eget fika/enkel mat.
Undrar du något så är det bara att kika in på 
expeditionen, så får du hjälp.

Obs! Ej röda dagar.



Du som fyllt eller fyller något av 
ovanstående är inbjuden till 

födelsedagsfest
fredagen den 13 maj

eller
fredagen den 3 juni

kl.12:00-15:00
i Hornsbergskyrkan, Frösön

Vi bjuder på lunchbuffé och kaffe med tårta
samt underhållning.

Anmälan senast 2 maj till expeditionen: 063-16 11 50. Ange vilket datum du vill komma 
eller om du kan båda datumen och låter oss välja.

Varmt välkommen!

Vi vill fira dig
som fyllt eller fyller

80, 85, 90, 95 eller mer 
under 2021 och fram till 

30 juni 2022

V I P
För dig född 2008

G E MENINGSFULLA AKTIVITETER
     TILL BARNEN & UNGDOMARNA 

DAGLÄGER FÖR 10-,11- & 12-ÅRINGAR
Vill du prova på att paddla kanot, cykla, skapa, 
sjunga ….eller vill du bara umgås med andra 
i din ålder? Då har du som är född 2010-2012 
möjlighet att få hänga med oss i Sunne 28-30/6 
kl.10-15 varje dag.

Vi bjuder på ALLT - lunch, fika och material till
hantverk och pyssel. Det enda du behöver ordna 
är skjuts till och från Sunne lägergård.

ANMÄLAN (från 2/5):
svenskakyrkan.se/
frososunnenordero/
sommardagar

OBS! Begränsat antal platser. Först till kvarn 
gäller. FRÅGOR?:
Agneta Hansson, 063-16 11 74
agneta.a.hansson@svenskakyrkan.se

Foto: U
nsplash

GE DITT BARN EN GOD GRUND
Hösten 2022 startar nya Kyrkisgrupper för barn 
födda 2017-2019 (3-5 år). Tillsammans med 
barnen skapar vi, gör utflykter, leker och sjunger. 
Pedagogiken vilar på en kristen värdegrund med 
barnen i fokus. Vi kan vara ett komplement till, 
eller istället för förskola. 

Våra lokaler finns i Hornsberg och i Valla:
du väljer var och vilken/vilka dagar när du
anmäler ditt barn. Mer information och
anmälan hittar du på webben:
svenskakyrkan.se/
frososunnenordero/
kyrkis

Sista anmälningsdag: 30 maj 2022
FRÅGOR?:
Bodil Hällgren, 063-16 11 53
bodil.hallgren@svenskakyrkan.se

Foto: G
ustaf H

ellsing/Ikon

KONFIRMATION - FÖR ATT DU ÄR VIKTIG! 
Alla födda 2008 är inbjudna till VIP-kväll på 
Gamla teatern 16 maj kl.18:00-19:30
• Allt du behöver veta om konfirmation
• Underhållning
• Fika
• Goodie-bag
Inbjudan kommer snart att dimpa 
ner i brevlådan. Säkra din plats 
senast 9/5 på:
svenskakyrkan.se/ostersund/vip
Föräldrar är också välkomna.



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

Prenumerera
Ring 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

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.

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.

K YRKOGÅRDSSTÄDNING
Vårstädningen på våra kyrkogårdar påbörjas 
vecka 18. Vänligen se till att plocka undan era 
vinterdekorationer senast 2 maj så underlättar 
det vårt arbete. Efter det datumet plockas det 
bort av förvaltningen. 

Tack på förhand!

H JÄLP & STÖD

Foto: G
ustaf H

ellsing/Ikon


