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

November 2020

Vem minns du?
Minnen kan vara 
starka som doften, 
som rösten eller som 
skrattet hos någon 
du älskar. Under 
allhelgonahelgen 
påminns vi om döden 
och ger liv åt våra 
minnen. Läs om vad 
som händer på våra 
kyrkogårdar och i 
våra kyrkor under 
allhelgona.

Information
kyrkogård
Restaurering 
Frösö kyrka
Kalender 
& Aktuellt

#vemminnsdu

Prenumerera på
Månadsbladet!

Fyll i formulär på hemsidan eller 
kontakta expeditionen. 

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



ALLHELGONAHELGEN 2020
Fredag

30
okt

13:00-18:00
Personal och frivilliga finns på på kyrkogården och i kyrkan.
Vi bjuder på fika. Om vädret tillåter så lyser vi upp Pärlstigen i Sunne 
med marschaller och tänder en eld vid vindskyddet.

AllhelgonAöppet Frösön & sunne

Konsert sunne KyrKA

Musik i Allhelgonatid 
Katarina Bergner Åhlén, cello, Peter Mellgren, sång, 
Margita Paulsson, sång, och Maria Sjöstedt-Björs, piano. 

17:00

Personal och frivilliga finns på kyrkogårdarna och i kyrkorna. 
Vi bjuder på fika. Om vädret tillåter så lyser vi upp Pärlstigen i 
Sunne med marschaller och tänder en eld vid vindskyddet. 
I Frösö kyrka finns vår diakon på plats för den som önskar ett 
enskilt samtal. Kl.11-14 spelas stilla orgelmusik i Frösö kyrka.

AllhelgonAöppet Frösön, sunne & norderönLördag

31
Alla 

helgons
dag

okt

11:00-17:00

Musikmedverkan av Anna Brandt, sång, Emmeli Jonsson, tvärflöjt,
Lenita Larsson, sång, Margita Paulsson, sång, 
och Stefan Vidmark, piano.

Minnesgudstjänst sunne KyrKA

Präst: Maria Nilsson Musiker: Margita Paulsson

17:00

Minnesgudstjänst 2 Frösö KyrKA19:00

Präst: Mikael Sjödin

Sångmedverkan av Jan Löfgren. 
I första hand anhöriga till avlidna under det gångna året. 
Anhöriga får inbjudan med posten och får anmäla sig.

Musiker: Martin Schiffer

Diakon: Anna Gredander

Minnesgudstjänst 1 Frösö KyrKA

Sångmedverkan av Jan Löfgren. I första hand anhöriga till avlidna under 
det gångna året. Anhöriga får inbjudan med posten och får anmäla sig.

17:00

Präst: Mikael Sjödin Musiker: Martin Schiffer Diakon: Anna Gredander

Du är inte ensam i din sorg. 
Dela ditt minne under #vemminnsdu

Söndag

1
Alla 

själars
dag

nov

högMässA Frösö KyrKA11:00
Präst: Håkan Toresson Musiker: Martin Schiffer

Minnesgudstjänst norderö KyrKA

Sångmedverkan av Anna Brandt, 
Lenita Larsson och Margita Paulsson.

17:00

Präst: Maria Nilsson Musiker: Margita Paulsson

Var rädda om varandra! Visa hänsyn och håll avstånd till de 
omkring dig  - både på kyrkogården och i kyrkan.

Ljuset lyser i 
mörkret,

och mörkret 
har inte 

besegrat det.
Johannesevangeliet 1:5

Om du sörjer kan du få 
hjälp och stöd
I kyrkan kan du få stöd i sorgen. 
Här finns stor kompetens och erfarenhet 
och det är kostnadsfritt.

• Få stödjande enskilda samtal med en 
präst eller en diakon.

• Utbyt tankar med andra i en sorgegrupp.
• Delta i verksamhet där du träffar andra. 

Vi har aktiviteter där vi håller fysisk 
distans men ändå kan samtala.

• Kontakta Jourhavande präst om läget 
är akut. De finns tillgängliga utanför 
kontorstid.

Se mer på vår hemsida eller kontakta oss via 
telefon: 063-16 11 50.



KALENDER

FRÖSÖ KYRKA

1

8

11:00 högMässA

Präst: Håkan Toresson
Diakon: Anna Gredander
Musiker: Martin Schiffer

11:00 högMässA

Präst: Svante Tängmark
Musiker: Ej tillsatt vid pressläggning.

09:00 Morgonbön

HORNSBERGSKYRKANNovember

Gudstjänster, konserter, evenemang

Söndag

Söndag

Måndag
-fredag En stunds bön och reflektion 

inför dagen som väntar.
OBS! Ej 11/11.

Alla själars 
dag

22:a sön
e tref

17:30 lectio divinA

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

4
19:00 KvällsMässA

Präst: Mikael Sjödin
Musiker: Margita Paulsson

Onsdag

08:00

11 MorgonMässA & KyrKFruKost

Präst: Håkan Toresson
Musiker: Martin Schiffer

Onsdag

fortsättning

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

15
11:00 högMässA

Präst: Mikael Sjödin
Musiker: Acki Schweizer

Söndag

Sön före 
Doms-

söndagen

22
11:00 högMässA

Präst: Svante Tängmark
Diakon: Anna Gredander
Musiker: Ej tillsatt vid pressläggning.

Söndag

Doms-
söndagen

29
11:00 Adventsgudstjänst

Präst: Mikael Sjödin
Musiker: Martin Schiffer

Söndag

1:a sön
i Advent

Jan Löfgren medverkar med sång.

18:00 Konsert

KONTRASTER

Martin Schiffer, orgel
Invigningskonsert för 
Orgeldagarna (läs mer på sista 
sidan). I denna konsert hör du 
nordtysk barock, musik av 
Vierne och Messiaen med mera.
Fri entré. Kollekt.
OBS! Du måste anmäla 
deltagande till expeditionen. 
Anmälan senast 5/11.

Lördag

7

17:30 lectio divinA

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

18

19:00 KvällsMässA

Präst: Mikael Sjödin
Musiker: Margita Paulsson

Onsdag

17:30 lectio divinA

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

25
19:00 KvällsMässA

Präst: Svante Tängmark
Musiker: Margita Paulsson

Onsdag

29
11:00 AdventsMässA

Präst: Håkan Toresson
Musiker: Ej tillsatt vid pressläggning.

Söndag

1:a sön
i Advent

18:30 Konsert

Orgelelever från hela länet. 
Konserten är en del av Orgel-
dagarna (läs mer på sista sidan).
OBS! Du måste anmäla 
deltagande till expeditionen. 
Anmälan senast 9/11.

Sångmedverkan av 
Anna Brandt, Angelika Lindahl 
och Margita Paulsson.

Leif Olsson medverkar på 
saxofon.

ORGELVECKAN 202 7-14
NOV

Läs mer på sista sidan och på hemsidan!

19:00 KyrKoFullMäKtige

OBS! Max 50 personer i lokalen.
Måndag

16

19:00 Konsert

GENOM EUROPA MED ORGEL

Mirella Sarp, orgel
Konserten är en del av Orgel-
dagarna (läs mer på sista sidan).
Fri entré. Kollekt.
OBS! Du måste anmäla 
deltagande till expeditionen. 
Anmälan senast 10/11.

Torsdag

12

fortsättning Hornsbergskyrkan 18/11

29
18:00 Adventsgudstjänst

Präst: Maria Nilsson
Musiker: Margita Paulsson

Söndag

1:a sön
i Advent

Berndt Carlsson medverkar 
med sång.

NORDERÖ KYRKA

1
17:00 Minnesgudstjänst

Präst: Maria Nilsson
Musiker: Margita Paulsson

Söndag

Alla själars 
dag

Triosång: Anna Brandt, Lenita 
Larsson och Margita Paulsson. 



Allt är förstås med stor reservation så 
länge vi befinner oss i en pandemi.

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

SUNNE KYRKA

15
11:00 högMässA

Präst: Maria Nilsson
Musiker: Margita Paulsson

Söndag

Sön före 
Doms-

söndagen

29
11:00 Adventsgudstjänst

Präst: Maria Nilsson
Musiker: Margita Paulsson

Söndag

1:a sön
i Advent

Frösökvartetten sjunger. 
Stefan Vidmark, piano.

Handikappanpassning
När vi ändå utför arbeten så passar vi nu också på att bygga en entré 
anpassad för rörelsebegränsade. Den kommer att stå färdig inom kort.

Ny kransgård
En kransgård är en särskild plats där blommorna 
efter begravningar läggs ut för att anhöriga och 
vänner ska kunna titta på dem i lugn och ro. 
Tidigare har vi lagt ut blommorna längs ena 
kyrkväggen, men nu finns en särskild plats på 
kyrkogården för detta. Den ligger strax innanför 
den nedre (södra) ingången till kyrkogården.

Vad händer vid 
Frösö kyrka?
Restaureringar
Just nu pågår restaurering av Frösö kyrka. 
Två konservatorer går över inventarier med 
varsam hand och ser till att de kulturellt värde-
fulla föremålen bevaras till eftervärlden. De är nu 
i sluttampen av den första restaureringsperioden. 

De kommer att återkomma efter jul för att 
utföra mer omfattande arbeten. Då kommer 
ställningar att byggas upp för att de ska kunna nå 
högt på väggarna och kanske upp i taket. Därför 
kommer det bli nödvändigt för oss att stänga 
kyrkan under perioden 11 januari-12 mars 2021.

Före och efter varsam rengöring, 
fixering av lös färg och retuschering. 
Ett fantastiskt kulturhistoriskt 
värdefullt föremål från 1600-talet.
Foto: Lotta Näckter, konservator

Det innebär att alla högmässor och konserter med mera kommer att flyttas till 
Hornsbergskyrkan och Frösö kyrka kommer att vara stängd för dop, vigslar och 
begravningar under denna period. Dessa hänvisas till våra övriga kyrkor: 
Hornsbergskyrkan, Sunne kyrka och Norderö kyrka.

fortsättning

18:00 Konsert

Damkören The Mamas 
under ledning av Anna Brandt
Astrid Åslin Kardin, piano
Katarina Bergner Åhlén, cello
På självaste Fars dag samlar vi 
kvinnokraft och bjuder er på en 
välgörenhetskonsert.
Pengarna vi samlar in under 
kvällens livesända konsert går 
oavkortat till Ihimbo - vår 
vänförsamling i Tanzania. 
Vi öronmärker pengarna, som 
går till byns kvinnor och deras 
förlossningssal. 
OBS! Du måste anmäla 
deltagande till expeditionen. 
Anmälan senast 5/11.

Söndag

8

18:00 Konsert

FRANSKA FAVORITER 
Maud Sparrman, sång
Stefan Vidmark, piano
Välkända franska schlagers, 
tidlösa chansons, filmmusik; 
bland annat Piaf, Aznavour och 
Legrand. Musiken inramas med 

Lördag

14

små anekdoter och historiska 
glimtar. Fri entré. Kollekt.
OBS! Du måste anmäla 
deltagande till expeditionen. 
Anmälan senast 10/11.



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

QR Hemsida QR Facebook

Nästa nummer

ORGELVECKAN 202 7-14
NOV

7-14 november kommer det bli 
en fullspäckad vecka med fokus på 
instrumentens drottning - orgeln. 
Orgelveckan är ett samarbete mellan vår församling 
och Östersunds församling med massor av konserter. 
Kanske en del oväntade instrumentkombinationer, 
orgelpub och avslutningskonsert med uruppförande 
av specialbeställda verket Northern Stories av och 
med fenomenale organisten Gunnar Idenstam.

Se hela programmet på Östersunds församlings 
hemsida. Platser till konserterna bokas på telefon till 
våra respektive expeditioner. 

Gunnar Idenstam

blir ett lite större nummer som gäller för både 
december och januari. Då får du information om 
allt som händer under advent, jul och nyår.
Utkommer i slutet av november.

Prenumerera
Ring expeditionen eller kommunikatören via växeln: 
063-16 11 50. Eller fyll i formulär på vår hemsida:
svenskakyrkan.se/frososunnenordero/manadsbladet

QR Prenumerera


