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

September 
2021

HÖST
start ...

... snart



HÖSTSTART

TACK FÖR FÖRTROENDET!

FRÖSÖ KYRKA

Högmässa

Mikael Sjödin, präst
Margita Paulsson, musiker
Emmeli Jonsson, tvärflöjt

Gudstjänster & Andakter September

VARJE
SÖNDAG

11:00

september

KALENDER

5
MEDVERKANDE:

Svante Tängmark, präst
Anna Gredander, diakon
Martin Schiffer, musiker

Mikael Sjödin, präst
Margita Paulsson, musiker

Mikael Sjödin, präst
Håkan Toresson, kyrkoherde
Martin Schiffer, musiker

12

19
26

Denna söndag avtackas 
vår präst Mikael Sjödin 
som nu går i pension.

Allt givetvis med reservation för eventuella 
ändringar gällande restriktioner.

september

september

september

NORDERÖ KYRKA

19
mässa

Maria Nilsson, präst

Söndag

september

11:00

HORNSBERGSKYRKAN

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

Lectio divinaVARJE 
ONSDAG 

17:30-19:00 
FR.O.M. 

8 SEPTEMBER

VARJE 
ONSDAG 

19:00

Svante Tängmark, präst
Margita Paulsson, musiker
Lovisa Wangby, cello

september1
MEDVERKANDE:

Mikael Sjödin, präst
Margita Paulsson, musiker
Desirée Olsson, fagott

Mikael Sjödin, präst
Margita Paulsson, musiker
Viktoria Sätter, sång

Svante Tängmark, präst
Margita Paulsson, musiker

8

15

22

september

september

september

KväLLsmässa

Mikael Sjödin, präst
Margita Paulsson, musiker
Sångtrio bestående av
Lenita Larsson, 
Maria Leffler
och Margita Paulsson
Mirella Sarp, piano

29 september

Under september konfirmeras alla konfirmandgrupper från hösten 
2020/våren 2021. Konfirmationerna skulle ha varit i våras/försomras, 
men pandemin ställde till det. Nu blir det äntligen av. Sunnegruppen 
5/9 11:00, Hornsbergsgruppen 25/9 11:00 och 14:00, Vallagruppen 26/9 
14:00. Tyvärr kan vi bara låta de närmaste familjerna delta i kyrkorna 
vid respektive konfirmation. Detta givetvis med anledning av pandemins 
fortsatta restriktioner.

Tack för förtroendet att ha fått vara präst i Frösö 
Sunne Norderö församling! Den som får leva går 
ovillkorligen mot pension förr eller senare. 
Nu är det dags för mig. 

Även om jag inte känner mig speciellt gammal så 
säger både folkbokföring och spegel att det gått 
några år sedan jag började som präst i mitten av 
80-talet. 

Att jag blev präst har att göra med att inget är 
viktigare än Gud, och att för mig är inget mer 
meningsfullt än att få tala om Gud och hans 
goda nyheter- Evangeliet.  Att jag nu går i 
pension ändrar inte på detta faktum, men en ny 
fas i livet börjar då jag inte har en anställning på 
det tidigare sättet.

Jag känner mycket stor tacksamhet över alla 
otroligt fina, roliga, goda, begåvade, beundrans
värda människor jag mött under mina 6 år i 
Frösö Sunne Norderö församling. Tack för att

Nu kommer hösten så sakta och vi ser med 
tillförsikt på den kommande verksamheten. 
Tyvärr finns det fortfarande anledning till 
försiktighet med anledning av pandemin, men 
vi kan inte dra igång all verksamhet riktigt än 
och verksamheterna för barn och unga kan få 
något fördröjda startdatum. Vid trycket av detta 
månadsblad var det ännu inte bestämt om alla 
verksamhetsstarter skjuts upp till oktober eller 
om vi drar igång vissa tidigare, men anpassade 
efter situationen. Vi kommer givetvis meddela 
oss via hemsidan och sociala medier så fort vi 
tagit beslut och du kan alltid kontakta oss via 
telefon, mail eller messenger om du har en fråga. 
Vi är fulla av hopp för framtiden och det kliar i 
alla verksamhetsledare att få komma igång och 
få möta dig på riktigt igen!

jag fått dela livets svåraste stunder men också 
livets mest glädjefyllda stunder och de vardagliga 
gråa stunderna!

Det jag ständigt förundras över är att det finns så 
mycket kärlek, godhet och styrka hos människor 
när man får förmånen att få komma dem nära. 
Det är stärkande för Gudstron och ger mig 
livskraft.

Tack för den här tiden!
Mikael Sjödin

KYRKOVAL 6-19 SEPTEMBER
Visst har du väl fått en 
kyrkovalstidning från 
oss i din brevlåda? 
Om inte - kontakta oss 
så skickar vi den till dig 
omedelbart! 
Telefon växel: 
063-16 11 50 
eller mail till 
froso.pastorat
@svenskakyrkan.se



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, något fler i Sunne kyrka och något färre i Norderö 
kyrka. 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.


