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Med Emmausvandringen som förebild, där 
Jesus vandrade vid några lärjungars sida och 
lyssnade till dem och deras historia, kan det 
vara bra att påminna oss om att vi alla mår bra 
av att dela våra erfarenheter under vandringen 
med en medvandrare. Hjalmar Gullberg 
uttrycker det med orden: ”Byta ett ord eller 
två gjorde det lätt att gå. Alla människors möte 
borde vara så.”

Må Gud leda oss på våra vandringar genom 
livet och öppna oss för mötet med det 
främmande som vi möter i våra medvandrares 
universum.

Kjell Thuvall, pilgrimspräst

P ILGRIMSSOMMAR

”Bryt upp, bryt upp, den nya dagen gryr, 
oändligt är vårt stora äventyr”.
Dessa ord av Karin Boye väcker oss alla oavsett 
vilket mål vi har för dagen.

Att vara pilgrim är att vandra med ett inre 
likväl som ett yttre mål, ofta med ett helgon som 
vägvisare. Vi vandrar i någons ”fotspår”, 
ensamma eller i grupp, men oavsett hur vi tar 
oss fram så är motiven till att ge sig ut på en 
pilgrimsvandring unika för var och en av oss. 
Orsaken till att vi ger oss ut på pilgrims-
vandringar ligger oftast djupt i våra själars 
längtan efter något som bryter mot vardagslivet 
och som kan ge oss nya perspektiv på livet.

Kyrkan har alltid varit delaktig i pilgrimens 
vandring. Målet för pilgrimens fysiska vandring 
har legat vid en kyrka eller på en plats viktig för 
kyrkan. Det som gör kyrkan viktig för 
pilgrimen under dennes vandring är den ram 
och rytm av gemenskap och böner som 
kyrkan står för, vilka ger både vila åt trötta 
fötter och näring för den inre vandringen och 
själens mognad. 

”Byta ett ord eller två 
gjorde det lätt att gå. 
Alla människors möte 
borde vara så.” Hjalmar Gullberg

Nu startar pilgrimssäsongen igen och i det här 
bladet kan du läsa i detalj om vad som händer på 
Pilgrimscenter i sommar. Men först får du en 
reflektion på temat av vår pilgrimspräst.
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FÖR VANDRARE 
OCH ALLA SOM ÄR 
INTRESSERADE AV 
PILGRIMSVANDRING

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

En hållplats längs S:t Olavsleden i 
Frösö Sunne Norderö församlings regi

Pilgrimscenter finns på flera platser längs med S:t Olavsleden för att 
möta upp det ökade intresset för pilgrimsvandringar. Vårt 
pilgrimscenter är för närvarande koncentrerat mest till Frösö kyrka 
och området däromkring, men vi vill också slå ett slag för Pärlstigen 
som ligger vid Sunne kyrka. Det är en natur- och meditationsstig i 
fantastisk miljö - öppen för vem som helst, när som helst. På följande 
sidor kan du läsa om vårt pilgrimscenter sommaren 2022.
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Frösö sockenstuga

MUSIKCAFÉ

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 avnjuter du live musik från våra sommarmusiker.

Betala vad du vill - 50 % går oavkortat till Act Svenska kyrkan - 
vårt internationella hjälporgan som tillsammans med samarbets-
partners finns på plats där hjälp behövs. 
 

Hos oss kan du betala både med kort och kontanter eller med 
Swish.

I anslutning till caféet finns en Fairtrade-shop med lite smått 
och gott som är tillverkat på schyssta villkor.

Öppettider
Varje dag kl.11:00-16:00 under perioden 4-29 juli.

Frösö sockenstuga

UTSTÄLLNING

Vi har alla en relation till helgon genom att många av namnen i 
den vanliga almanackan är helgonnamn. Seden att fira namns-
dagar har sitt ursprung i den katolska kyrkans helgonkalender.

Den norske kung Olav Haraldsson föddes omkring år 995 och 
dog år 1030 i slaget vid Stiklestad. Efter sin död blev han 
helgonförklarad som Sankt Olav och var under medeltiden 
Nordens populäraste helgon.

Olavslegenden står i centrum för utställningen, men besökarna 
får också veta mer om helgonkult, mirakler och reliker ända in i 
modern tid.

I anslutning till utställningen finns en liten shop med böcker, 
smycken och annat material på temat pilgrim.

Öppettider
Varje dag kl.11:00-16:00 under perioden 4-29 juli.

I SPÅREN AV 
SANKT OLAV

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

BESÖK/GUIDNING
Frösö kyrka är öppen i princip varje dag året runt. 
Under en stor del av sommaren finns guider på plats i kyrkan 
och då har vi utökade öppettider.

Öppettider
20 juni -7 augusti:
vardagar 08.00-20.00
lördagar 08.00-14.00
söndagar 14.00-20.00
Övriga året:
varje dag 09:00-15:00 utom gudstjänstfria röda dagar.

GUDSTJÄNSTER
I princip varje söndag firar vi högmässa i Frösö kyrka kl.11:00. 
Dessutom firar vi lunchmässa kl.12:00 varje onsdag i juli månad.

MUSIK
Våra sommarmusiker bjuder på lunchkonsert kl.12:00 varje 
tisdag i juli månad.

Vill du bli pilgrim för en dag? Allt är möjligt – 
bara du har en mobiltelefon eller läsplatta.

BARNENS PILGRIMSVANDRING

Den så kallade Kyrkstigen mellan Frösö kyrka och Sommarhagen
är också 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 om att vara pilgrim år 1339.

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

Under perioden 20 juni - 7 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. Starta och avsluta 
i Frösö kyrka så hjälper våra guider dig.

Barnens pilgrimsvandring finns även längs med Pärlstigen i 
Sunne (vid Sunne kyrka).

Till yngre barn finns det målarböcker och kritor att köpa till en 
billig peng och på vår hemsida hittar du en kort tecknad film om
S:t Olav:

svenskakyrkan.se/frososunnenordero/barnens-pilgrimsvandring

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

Olavs
brev

Det har blivit känt att

har vandrat St Olavsleden från Selånger 

via Borgsjö, Bräcke, Frösön, Åre  

och Stiklestad och kommit fra
m till 

Trondheim och Nidarosdomen som  

är byggd över Olav den Heliges grav.
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ÖVRIGT

TÄLTNING
Utanför Frösö sockenstuga har vi avdelat ett mindre område för 
tältning. Platsen är endast för pilgrimer. Du behöver inte boka, 
men vi vill att du registrerar dig på plats - digitalt eller i en pärm 
på området. Enkla faciliteter finns i närheten.

ANDAKT/SJÄLAVÅRD
I Frösö kyrka finns andaktsblad som du kan använda på plats 
eller ta med dig. Vill du samtala med någon av våra präster/
diakon, så är det bara att kontakta oss via växeln, 063-16 11 50.

RUNSTEN
Utanför Hornsbergskyrkan på Frösön står Sveriges nordligaste 
runsten.   

PILGRIMSVANDRINGAR

6 JUNI
Frösö kyrka-Rödöns kyrka. Ca 13 km. 
Anmälan behövs (se nedan).
Vi kommer att starta med temamässa med nationaldagsfirande i 
Frösö kyrka kl.11:00 och sen sänds vi ut på vår färd ca kl.12:30-
13:00. Varje vandrare bär med sig egen matsäck och dryck. 
Vi kommer att göra en paus under vandringen mellan kyrkorna. 
Vid ankomsten till Rödö kyrka ca kl.15:30 blir det en avslutande
andakt i kyrkan med efterföljande fika. Därefter arrangerad 
transport i buss tillbaka till Frösö kyrka (50 kr). Ledare: 
Kjell Thuvall, präst, Anna Gredander, diakon, Agneta Hansson, 
församlingspedagog. Anmälan senast 1/6 till Anna Gredander:
anna.gredander@svenskakyrkan.se, 063-16 11 61

6 JULI
Anmälan behövs (se nedan).
En ledd vandring längs Pärlstigen vid Sunne kyrka. Här kan även 
du som är rörelsehindrad vara med, då vi vandrar en kort sträcka 
(någon kilometer) på en bred stig med hårt packat grus. 
Vi erbjuder dessutom busstransport till och från Sunne kyrka (50 
kr). Vi bjuder på kaffe, men ta gärna egen matsäck så du har nå-
got att tugga på också. Start kl.10:00. Slut ca kl.13:00. Ledare: 
Kjell Thuvall, präst, Anna Gredander, diakon, Agneta Hansson, 
församlingspedagog. Anmälan senast 1/7 till Anna Gredander:
anna.gredander@svenskakyrkan.se, 063-16 11 61

MER VANDRING
Det blir åtminstone en till vandring med ledare i höst. Håll utkik 
på vår hemsida och sociala medier.

PILGRIMSCENTER
S  : T   O L     V S L E D E NV
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Söndag 26 juni 18:00
FRÖSÖ KYRKA

CLASSICALS

Dovemusic:
Marie Ottosson, piano och orgel 
John Pettersson, flöjt & dragspel

I programmet Classicals får du höra klassiska favoriter som till 
exempel Humlans flykt, Drottningen av Sheba (Saba) och Dans 
på de saligas ängder. 

Efter denna inledningskonsert för Musikdagarna blir det 
traditionsenlig minnesceremoni vid tonsättaren Wilhelm 
Peterson-Bergers grav utanför kyrkan.

En vecka full av konserter.
Fri entré. Frivillig kollekt. 
Ingen bokning. 
Kom i god tid!

MUSIK
DAGARNA
2022 26 juni - 3 juli

fortsättning

Dovemusic
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Tisdag 28 juni 18:00
FRÖSÖ KYRKA

BARA BACH

Blockflöjtsvirtuosen Per Gross och organisten Ligita Sneibe 
bjuder på ett helbarockt program.

Torsdag 30 juni 18:00
HORNSBERGSKYRKAN

KLASSISKA PÄRLOR

Duo Dialog:
Dan Larsson, klarinett
Magnus Grönlund, gitarr

Duo Dialog och är Sveriges ledande ensemble för klarinett och 
gitarr. Duon bjuder på ett varierat program som innehåller
bland annat bedårande vacker klassisk musik av Bernhard 
Crussell och Fernando Sor, svensk originalmusik komponerad 
direkt till Duo Dialog samt musik av mästaren Astor Piazzolla!

Lördag 2 juli 18:00
SUNNE KYRKA

SKILLINGTRYCKEN

Triakel: 
Jan Strömstedt, Emma Härdelin och Kjell-Erik 
Eriksson.
Jim Hedlund, Landsarkivet

I text och musik har människor i alla tider 
berättat om händelser som berört och väckt 
intresse. Om naturens orubblighet. Om liv som 
måste förtjänas. Om olyckor, mord, synd, skam 
och kärlek.

Söndag 3 juli 11:00
FRÖSÖ KYRKA

MUSIKALISK HÖGMÄSSA

Martin Schiffer spelar nordtyska orgelmästare som Buxtehude 
och Böhm. Håkan Toresson, präst.

I föreställningen Skillingtrycken möts folk-
musikgruppen Triakel och Jim Hedlund från 
Landsarkivet i Östersund. Jim berättar 
historierna bakom de tryckta texterna och 
Triakel står för musiken. Var Elvira Madigans 
liv verkligen en romantisk kärlekshistoria? Har 
Lejonbruden funnits på riktigt? Hur gick det till 
när en sexårig flicka dog på fjället i Västjämt-
land eller när den långa sameflickan från Malå 
visades upp på marknader i Europa? Som en 
blandning av skvallerpress och Spotify för-
medlade skillingtrycken dåtidens sensationer. 
Tillgängligt, tillspetsat och berörande. 

Följ med Triakel och Jim Hedlund på en 
omskakande utflykt i skillingtryckens värld.

MUSIKDAGARNA 2022

Per Gross

Ligita Sneibe

Duo Dialog

Triakel

Martin Schiffer
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fortsättning

Juli

9 Morgonbön Hornsbergskyrkan

Sista innan sommaruppehållet.
Kjell Thuvall, präst

Torsdag

juni

09:00

Hornsbergskyrkan

ProMenadgruPP

När vi återvänder samlas de 
som vill i Norderösalen en 
stund för samtal och enkel 
förtäring. 
Sista innan sommaruppehållet.

10:00

12 HögMässa Frösö kyrka

Håkan Toresson, präst
Mats Ternvall, musiker

Söndag

juni

11:00

Heliga
trefaldighets dag

15 Konsert sunne kyrka

Frösö ungdomskör under 
ledning av Anna Brandt. 
Pianist: David Nyström.
Fri entré. Kollekt.

Onsdag

juni

18:00

19 HögMässa Frösö kyrka

Svante Tängmark, präst
Martin Schiffer, musiker
Thomas Svedlund, praktikant

Söndag

juni

11:00

1:a sön efter
trefaldighet

Den helige
Johannes
Döparens dag

25 gudstjänst sunne kyrkoruin

Maria Nilsson, präst
Margita Paulsson, musiker

Lördag

juni

11:00

Midsommar-
dagen

26 HögMässa norderö kyrka

Maria Nilsson, präst
Margita Paulsson, musiker

Söndag

juni

11:00

Konsert Frösö kyrka

Classicals 
En del av Musikdagarna.
Dovemusic: John Pettersson, 
flöjt & dragspel. 
Marie Ottosson, piano & orgel. 
Fri entré. Kollekt. Läs mer om 
Musikdagarna på s.7-9.

18:00

28 Konsert Frösö kyrka

Bara Bach 
En del av Musikdagarna.
Per Gross, blockflöjter.
Ligita Sneibe, orgel.
Fri entré. Kollekt. Läs mer om 
Musikdagarna på s.7-9.

Tisdag

juni

18:00

30 Konsert Hornsbergskyrkan

Klassiska pärlor
En del av Musikdagarna.
Duo Dialog: 
Dan Larsson, klarinett. 
Magnus Grönlund, gitarr.
Fri entré. Kollekt. Läs mer om 
Musikdagarna på s.7-9.

Torsdag

juni

18:00

2 Konsert sunne kyrka

Skillingtrycken
En del av Musikdagarna.
Triakel & Jim Hedlund.
Fri entré. Kollekt. Läs mer om 
Musikdagarna på s.7-9.

Lördag

juli

18:00
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Juni

KALENDER
5 HögMässa Frösö kyrka

Svante Tängmark, präst
Martin Schiffer, musiker

Söndag

juni

11:00

6 nationaldagsfirande Frösö kyrka

Kören Octava medverkar under 
ledning av Maria Sjöstedt Björs. 
Efter mässan sänds pilgrimer ut 
på vandring till Rödöns kyrka.
Kjell Thuvall, präst
Anna Gredander, diakon
Mats Ternvall, musiker

Måndag

juni

11:001 MorgonMässa & KyrKfruKost

Sista innan sommaruppehållet.
Svante Tängmark, präst
Mats Ternvall, musiker

Onsdag

juni

08:00

Pingstdagen

Sveriges 
nationaldag /
Annandag 
pingst

Konsert Hornsbergskyrkan

The Papas under ledning av 
Anna Brandt. Musiker: 
P-O Olsson och Astrid Åslin
Kardin. Fri entré. Kollekt.

19:00

Hornsbergskyrkan

Konsert sunne kyrka

Kulturskolans ungdoms-
symfoniker under ledning av 
Bo Öberg. Fri entré.

19:00

2 Morgonbön Hornsbergskyrkan

Anna Gredander, diakon

Torsdag

juni

09:00

Hornsbergskyrkan

ProMenadgruPP

När vi återvänder samlas de 
som vill i Norderösalen en 
stund för samtal och enkel 
förtäring.

10:00

4 Konsert norderö kyrka

Musikens helande kraft
Orgelkonsert med Martin 
Schiffer som spelar verk av 
Johann Kuhnau och Johan
Krieger. Fri entré. Kollekt.

Lördag

juni

18:00

KonfirMationsMässa

Maria Nilsson, präst
Margita Paulsson, musiker

11:00

sunne kyrka

7 Morgonbön Hornsbergskyrkan

Håkan Toresson, präst

Tisdag

juni

09:00

8 lectio divina Hornsbergskyrkan

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

Onsdag

juni

17:30

KvällsMässa Hornsbergskyrkan

Sista innan sommaruppehållet.
Svante Tängmark, präst
Martin Schiffer, musiker
Thomas Svedlund, praktikant

19:00

Konsert sunne kyrka

Församlingens barnkörer bjuder
in till en härlig vårkonsert 
under ledning av Anna Brandt. 
Musiker: Astrid Åslin Kardin. 
Fri entré. Kollekt.

18:30

Juni, juli, augusti
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fortsättning 24 juli

gudstjänst norderö kyrka

Maria Nilsson, präst
Margita Paulsson, musiker

11:00

26 luncHKonsert Frösö kyrka

Pilgrimscenters sommar-
musiker bjuder på ett varierat 
program. Fri entré. Kollekt.

Tisdag

juli

12:00

27 Mässa Frösö kyrka

Pilgrimscenters sommar-
musiker medverkar.
Håkan Toresson, präst
Anna-Lena Nordberg, musiker

Onsdag

juli

12:00

31 HögMässa Frösö kyrka

Pilgrimscenters sommar-
musiker medverkar.
Håkan Toresson, präst
Musiker ej bestämt vid tryck

Söndag

juli

11:00

Augusti

7 HögMässa Frösö kyrka

Svante Tängmark, präst
Camilla Voigt, musiker

Söndag

augusti

11:00

8:e sön efter
trefaldighet

Kristi
förklarings dag

fortsättning 7 augusti

Mässa

Flyttar till Sunne kyrka vid 
händelse av dåligt väder.
Svante Tängmark, präst
Martin Schiffer, musiker

15:00

Pelarsalen, Pärlstigen vid sunne kyrka

14 HögMässa Frösö kyrka

Svante Tängmark, präst
Mats Ternvall, musiker

Söndag

augusti

11:00

9:e sön efter
trefaldighet

20 Konsert sunne kyrka

Sounds of women Trio Quinta: 
Annelie Rydh, violin, 
Maria Sjöstedt Björs, piano, 
Katarina Bergner Åhlén, cello. 
Lena Moén, sopran.
Fri entré. Kollekt.

Lördag

augusti

18:00

21 HögMässa Frösö kyrka

Håkan Toresson, präst
Martin Schiffer, musiker

Söndag

augusti

11:00

10:e sön efter
trefaldighet Mässa norderö kyrka

Håkan Toresson, präst
Martin Schiffer, musiker

18:00

28 HögMässa Frösö kyrka

Svante Tängmark, präst
Mats Ternvall, musiker

Söndag

augusti

11:00

11:e sön efter
trefaldighet

KYRKTAXI Har du svårt att ta dig till gudstjänsten med anledning av rörelsebegränsning eller 
liknande? Beställ taxi och ange att det är kyrktaxi, så betalar du endast 10 kr.
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fortsättning juli

3 MusiKalisK HögMässa

Avslutning av Musikdagarna.
Martin Schiffer spelar 
nordtyska orgelmästare som 
Buxtehude och Böhm. Läs mer 
om Musikdagarna på s.7-9.
Håkan Toresson, präst

Söndag

juli

11:00

Frösö kyrka

4 MusiKcafé Frösö sockenstuga

Start för årets Musikcafé som 
har öppet dagligen kl.11:00-16:00
till och med 29 juli. 
Läs mer på s.4.

Måndag

juli

11:00-16:00

5 luncHKonsert Frösö kyrka

Pilgrimscenters sommar-
musiker bjuder på ett varierat 
program. Fri entré. Kollekt.

Tisdag

juli

12:00

6 Mässa Frösö kyrka

Pilgrimscenters sommar-
musiker medverkar.
Håkan Toresson, präst
Margita Paulsson, musiker

Onsdag

juli

12:00

10 HögMässa Frösö kyrka

Pilgrimscenters sommar-
musiker medverkar.
Kjell Thuvall, präst
Margita Paulsson, musiker

Söndag

juli

11:00

gudstjänst

Flyttar till Sunne kyrka vid 
händelse av dåligt väder.
Kjell Thuvall, präst
Margita Paulsson, musiker

15:00

Pelarsalen, Pärlstigen vid sunne kyrka

12 luncHKonsert Frösö kyrka

Pilgrimscenters sommar-
musiker bjuder på ett varierat 
program. Fri entré. Kollekt.

Tisdag

juli

12:00

13 Mässa Frösö kyrka

Pilgrimscenters sommar-
musiker medverkar.
Kjell Thuvall, präst
Margita Paulsson, musiker

Onsdag

juli

12:00

17 HögMässa Frösö kyrka

Pilgrimscenters sommar-
musiker medverkar.
Maria Nilsson, präst
Anna-Lena Nordberg, musiker

Söndag

juli

11:00

19 luncHKonsert Frösö kyrka

Pilgrimscenters sommar-
musiker bjuder på ett varierat 
program. Fri entré. Kollekt.

Tisdag

juli

12:00

20 Mässa Frösö kyrka

Pilgrimscenters sommar-
musiker medverkar.
Kjell Thuvall, präst
Anna-Lena Nordberg, musiker

Onsdag

juli

12:00

24 HögMässa Frösö kyrka

Pilgrimscenters sommar-
musiker medverkar.
Kjell Thuvall, präst
Anna-Lena Nordberg, musiker

Söndag

juli

11:00

3:e sön efter
trefaldighet

4:e sön efter
trefaldighet

Apostladagen

6:e sön efter
trefaldighet
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För första gången på mer än 30 år ökar andelen människor som 
lever i fattigdom globalt. Coronapandemin såväl som kriget i 
Ukraina och dess följder har förstärkt de utmaningar som 
mänskligheten redan stod inför: matbrist, klimatförändringar, 
ojämlikhet och auktoritära regimer som ständigt flyttar fram sina 
positioner. Nedskärningar i biståndet får förödande konsekvenser 
när världen ropar. Coronapandemin, följderna av kriget i Ukraina 
och klimatförändringarna handlar om liv. Vi står upp för att 
fortsätta ge en hundradel av våra gemensamma resurser till 
världens utsatta. 

EN HUNDRADEL FÖR 
VÄRLDEN

Act svenska kyrkans 
sommarkampanj

SWISHA DIN GÅVA 
TILL 123 390 69 63 https://www.svenskakyrkan.se/act/en-hundradel
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B EGRAVNINGS-
VERKSAMHETEN 

D OP- & VIGSELDAG
Pärlstigen, Sunne 20 augusti
Vi ägnar hela den här dagen åt dop och vigslar 
i naturrummet Pelarsalen längs den vackra 
Pärlstigen vid Sunne kyrka. Sångsolist finns på 
plats och efter dopet/vigseln bjuder vi på tårta 
eller alkoholfritt bubbel och snittar. OBS! Inte 
drop in. Boka tid nu! 063-16 11 50.

Underhåll
Under sommaren kommer skeppssättningen vid 
askgravplatsen på Frösö kyrkogård att genomgå 
underhåll. Vi byter ut blommor och delar av 
konstruktionen.

Sommaröppet kyrkor
Frösö kyrka: öppettider på sid 5
ÖPPETTIDER SOMMAR ÖVRIGA KYRKOR
Hornsbergskyrkan: måndag-torsdag 9-12
Sunne kyrka: vardagar 8-16.
Norderö kyrka: 
kontakta präst Maria Nilsson, 063-16 11 63

www.svenskakyrkan.se/frososunnenordero/kyrkogard

Ö PPEN KYRKA 

Norderö kyrka

Frösö kyrka

Sunne kyrka

Hornsbergskyrkan
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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 
JUNI, JULI, AUGUSTI

Telefon- & besökstider
Måndag-torsdag 9-12

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: 063-16 11 50.

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

A
lla foton &

 bilder m
ed tillstånd. K

ällor kan anges vid förfrågan.

H JÄLP & STÖD

Vid Sunne kyrka finns natur- och meditationsstigen Pärlstigen. 
Den är öppen för alla när som helst. Vill du så finns det tryckta 
meditationsguider av olika slag att låna med sig på vandringen. 
Du finner dem i vindskyddet vid stigens start.


