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

Oktober 2020

Kung-likt
Sunne kyrka
Lördag 17 oktober
Läs mer i kalendern

Läs också om våra 
nyanställda -
en diakon och
en organist

Prenumerera på
Månadsbladet!

Fyll i formulär på hemsidan eller 
kontakta expeditionen. 

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

Jag har ju precis startat min tjänst här så 
jag kan inte säga exakt vad ni kan förvänta 
er framöver, men jag har planer på regel-
bundna orgelkonserter utifrån olika teman.
Ibland med gäster, som andra organister 
eller någon som läser poesi eller annat 
mellan orgelstyckena.

Jag kan inte utnämna någon specifik
 tonsättare eller stil som min favorit men, 
det är klart, Bach är ju den store inom 
kyrkomusiken. Men man måste alltid vara 
lyhörd för det instrument man sitter vid för 
tillfället. Olika orglar är olika personlig-
heter och har olika förutsättningar. 
Instrumentet och rumsklangen får alltid 
avgöra vad jag spelar.

Visionen är att genom rätt orgelmusik i 
ett visst sammanhang kunna ge åhöraren en 
aning av det gudomliga och på så sätt stärka  
dess självkänsla och känsla av tillhörighet. 
Musiken har den makten.

Vi ses och hörs!
Martin Schiffer

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

Jag heter Martin Schiffer och är ny organist 
i församlingen.

Närmast kommer jag från Häggenås-Lit-
Kyrkås församling, där jag jobbat sedan 2011.

Det var 2011 som jag och min familj 
flyttade hit till Sverige. Det var tid för en 
förändring i våra liv. Jag är från utkanten av 
Frankfurt i Tyskland och har jobbat många 
år som organist och kyrkomusiker i mitt 
gamla hemland, men jag kände att jag ville 
prova något nytt.

Att det blev Sverige beror på min fru. 
Hon var ofta på semester i södra Sverige och 
introducerade mig för det, och det var ögon-
blicklig kärlek. Apropå kärlek, så for vi hit på 
vår bröllopsresa. Och så, när vi bestämt oss 
för att flytta hit 2011, dök tjänsten i Lit upp 
och jag fick den.

Nu när organisttjänsten på Frösön 
utlystes kände jag att den skulle passa mig. 
Det finns mycket utrymme för solistiskt 
orgelspel och det passar mig, för jag vill 
verkligen sätta orgeln i fokus.

Martin Schiffer. Foto: Jenny Michanek

- vår nye organist
presenterar sig

Martin
Schiffer



Söndag

1
Alla 

själars
dag

Högmässa Frösö kyrka

Präst: Håkan Toresson
Musiker: Martin Schiffer

minnesgudstjänst

Anna Brandt, sång.
Präst: Maria Nilsson
Musiker: Margita Paulsson

nov

norderö kyrka

ONA 2020
sunne

flera ställen på kyrkogården och i kyrkan.
möjlighet till samtal.

Präst: Mikael Sjödin
Musiker: Martin Schiffer

Personal och frivilliga finns på kyrkogårdarna och i kyrkorna. Vi bjuder på fika och 
det finns möjlighet till samtal. I Frösö kyrka spelas stilla orgelmusik kl.11:00-14:00 och 
vår diakon finns på plats där för den som önskar ett enskilt samtal.

Musikmedverkan av Stefan Vidmark, piano, Emmeli Jonsson, tvärflöjt,
Anna Brandt, sång, och Margita Paulsson, sång.
Präst: Maria Nilsson
Musiker: Margita Paulsson

Präst: Mikael Sjödin
Musiker: Martin Schiffer

allHelgonaöppet Frösön, sunne & norderön

minnesgudstjänst 1 Frösö kyrka

minnesgudstjänst sunne kyrka

minnesgudstjänst 2 Frösö kyrka

I första hand anhöriga. Anhöriga får inbjudan med posten och får anmäla sig.

I första hand anhöriga. Anhöriga får inbjudan med posten och får anmäla sig.

17:00

11:00

Foto: Gustaf Hellsing / Ikon

Lördag

31
Alla 

helgons
dag

Fredag

30
okt

okt

ALLHELG

17:00

11:00-17:00

Personal och frivilliga finns på
Vi bjuder på fika och det finns

allHelgonaöppet Frösön &

17:00

19:00

13:00-18:00



KALENDER

FRÖSÖ KYRKA

18

25

11:00 Högmässa

Präst: Mikael Sjödin
Musiker: Martin Schiffer

11:00 Högmässa

Präst: Svante Tängmark
Musiker: Mats Ternvall

17:00 minnesgudstjänst 1

09:00 morgonbön

HORNSBERGSKYRKAN

SUNNE KYRKA

Oktober

Gudstjänster, konserter, evenemang

Söndag

Söndag

Måndag
-fredag

Lördag

31
Alla 

helgons
dag

En stunds bön och reflektion 
inför dagen som väntar.
OBS! Ej 14/10.

4
11:00 Familjemässa

Präst: Mikael Sjödin
Musiker: Martin Schiffer

Söndag
Bibelutdelning till 6-åringar i 
församlingen. Tuttifruttikören 
under ledning av Anna Brandt 
medverkar digitalt. Vi bjuder på 
enkelt fika utanför kyrkan efter 
gudstjänsen.
OBS! Anmälan måste göras 
gällande bibelutdelningen.

11
11:00 HögmässaSöndag
Kommenterad gudstjänst för 
den som inte är så van.
Ceciliakören under ledning av 
Anna Brandt medverkar digitalt. 
Vi bjuder på enkelt fika utanför 
kyrkan efter gudstjänsen.

Den
helige

Mikaels
dag

Tacksägelse-
dagen

19:e sön
e tref

20:e sön
e tref

17:30 lectio divina

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

7
19:00 kvällsmässa

Präst: Håkan Toresson
Musiker: Margita Paulsson

Onsdag

08:00 morgonmässa

14 & kyrkFrukost

Präst: Svante Tängmark
Musiker: Martin Schiffer

Onsdag

17:30 lectio divina

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

21
19:00 kvällsmässa

Präst: Mikael Sjödin
Musiker: Margita Paulsson

Onsdag

17:30 lectio divina

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

19:00 kvällsmässa

Präst: Håkan Toresson
Musiker: Margita Paulsson

Onsdag

Frösö ungdomskör medverkar 
under ledning av Anna Brandt.

28

4
11:00 Högmässa

Präst: Maria Nilsson
Musiker: Margita Paulsson

Söndag
Konfirmandupptakt. Viktoria 
Sätter medverkar med sång.

Den
helige

Mikaels
dag

18:00 konsert

KUNG-LIKT

AHA:
Anna Brandt, Henric Hallberg 
och Astrid Åslin.
En konsert där ALLA hittar 
något att älska! Du kommer att 
få lyssna till opera, pop, Abba, 
körlyrik…gammalt och nytt i en 
Kung-lik blandning!
Fri entré. Kollekt.

Lördag

17

17:00 konsert

MUSIK I ALLHELGONATID

Katarina Bergner-Åhlén, cello
Peter Mellgren, sång
Margita Paulsson, sång
Maria Sjöstedt-Björs, piano
Fri entré. Kollekt.

Fredag

30

17:00 minnesgudstjänst

Lördag

31
Alla 

helgons
dag

Musikmedverkan av 
Stefan Vidmark, piano, 
Emmeli Jonsson, tvärflöjt,
Anna Brandt, sång, och
Margita Paulsson, sång.
Präst: Maria Nilsson
Musiker: Margita Paulsson

19:00 minnesgudstjänst 2
Präst: Mikael Sjödin
Musiker: Martin Schiffer

Präst: Mikael Sjödin
Musiker: Mats Ternvall

11:00-17:00 allHelgonaöppet

Personal och frivilliga finns på 
flera ställen på kyrkogården och 
i kyrkan. Vi bjuder på fika och 
det finns möjlighet till samtal.

Fredag

30

Personal och frivilliga finns på 
flera ställen på kyrkogården och 
i kyrkan. Vi bjuder på fika och 
det finns möjlighet till samtal.
I kyrkan spelas stilla orgelmusik 
kl.11:00-14:00 och vår diakon 
finns på plats för den som 
önskar ett enskilt samtal.

13:00-18:00 allHelgonaöppet

Personal och frivilliga finns på 
flera ställen på kyrkogården och 
i kyrkan. Vi bjuder på fika och 
det finns möjlighet till samtal.

13:00-18:00 allHelgonaöppet

fortsättning Sunne kyrka

11:00-17:00 allHelgonaöppet

Personal och frivilliga finns på 
flera ställen på kyrkogården och 
i kyrkan. Vi bjuder på fika och 
det finns möjlighet till samtal.

Norderö kyrka 

Vi direktsänder alla högmässor på Frösön via vår Facebook-sida,
vars flöde även kan följas på vår hemsida - längst upp på startsidan.

I första hand 
anhöriga i 

Frösö kyrka.
Anhöriga 

får inbjudan 
med posten 

och får 
anmäla sig.



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: 063-16 11 50.

Vi samarbetar med

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.

Tisdagar
JÄMNA VECKOR

livsviktigt

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

Torsdagar 17:00-19:00

NORDERÖ KYRKA

18
11:00 Högmässa

Präst: Maria Nilsson
Musiker: Margita Paulsson

Söndag

19:e sön
e tref

Lördag

31
Alla 

helgons
dag

11:00-17:00 allHelgonaöppet

Frivilliga finns på plats på 
kyrkogården och i kyrkan. 
Vi bjuder på fika.

QR Hemsida QR Facebook

Jag heter Anna Gredander och är ny 
diakon här i församlingen.

Närmast kommer jag från Östersunds 
församling där jag arbetat som ungdoms-
diakon i två år. Innan jag blev hemvändare 
för två år sedan arbetade jag i Gävle och 
innan dess i Uppsala där jag också har 
studerat. Jag är utbildad beteendevetare och 
har läst basåret i teologi.

Jag har genom mina studier och arbets-
platser fått möta människor i olika åldrar, 
med olika bakgrunder och i olika skeden av 
livet, vilket har varit mycket berikande.

Det mellanmänskliga mötet i ögonhöjd är 
viktigt för mig och genom alla möten går 
det att se att det finns mer som förenar oss 
människor än som skiljer oss åt. Det vill jag 
ta fasta på, att vi är sprungna ur samma 
kärleks källa - Gud.

Det är när vi bottnar i att vi bär på samma 
livsande som vi lättare kan se på varandra 
med kärlek, öppenhet och nyfikenhet. 
Jag tror starkt på att var och en har en 
uppgift och en gåva och förtjänar att bli 
tagen i anspråk och mött med vänlighet 
och respekt.

Det är min önskan att församlingen får 
vara en trygg plats dit alla är välkomna 
oavsett bakgrund eller livserfarenhet, 
oavsett om man är bekännande troende 
eller sökare. Utan människor och 
mångfald - ingen kyrka.

På min fritid söker jag vila i ensamhet i 
naturen men också genom umgänge med 
familj och vänner. Jag har en förkärlek till 
fjällen som jag ser som min lekplats.

Det var möjligheterna till ett aktivt 
friluftsliv som gjorde att jag flyttade 
hem igen. Det är härligt att kunna fiska 
och plocka bär och svamp. När lekivern 
infinner sig dundrar jag gärna nerför 
en fjällsluttning med mtb-cykel eller på 
skidor. Jag har tävlat i längdskidåkning 
och i multisport men trivs nu bäst med 
vandring. Gärna pilgrimsvandring. 
I sommar hade jag förmånen att kunna gå 
St.Olavleden (den svenska delen) och det 
tror jag mig kunna ha glädje av framöver 
i tjänsten i denna församling.

Jag ser fram mot att mötas på vägen!

Med värme 
Anna Gredander

- vår nya diakon
presenterar sig

Anna
Gredander

Anna Gredander. Foto: Jenny Michanek


