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INFOTECKEN

Jag är världens ljus. Den
som följer mig skall inte
vandra i mörkret utan
ha livets ljus.”
Johannesevangeliet 8: 12

Hemsida och facebook

På facebook hittar du senaste nytt, gå gärna in
och gilla oss där så missar du inget.

www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/
teckensprak
www.facebook.com/infotecken
www.instagram.com/infotecken

Välkommen till teckenspråkig mässa
Örnsköldsvik

Gullängets kyrka klockan 13.00 följande datum:
3 februari och 17 mars
Det blir friluftsgudstjänst i maj. Mer information kommer.
Domsjö kyrka klockan 13.00 följande datum: 14 april
Använd gärna kyrktaxi! Ring Örntaxi 0660 10 000, det är
viktigt att tala om att det gäller ’Dövkyrkan’. Behöver du
hjälp att beställa kyrktaxi kan du kontakta diakon Carina
Berglind sms 070 618 35 11

Sundsvall

Bosvedjans kyrka klockan 11.00 följande datum:
4 februari, 11 mars, 15 april och 3 juni
Använd gärna kyrktaxi! Ring Taxi Kurir 060 150 000.

Östersund

Stora kyrkan 6 februari kl 14.00 Samisk – Svensk gudstjänst på samernas nationaldag. Det samiska folket firar
att det var 100 år sedan det första samiska landsmötet
hölls i Östersund. Teckenspråkstolkas. Kom i god tid!
Kyrkkaffe i församlingsgården (obs! ej lunch denna dag).
Anmäl deltagande till Johan S Wisser 073 508 40 71
senast måndagen 5/2 för att han ska kunna reservera
platser längst fram i kyrkan.
Marielundskyrkan klockan 11.00 följande datum:
14 mars, 11 april, 23 maj och 27 juni.
Anmäl deltagande till Johan S Wisser 073 508 40 71
senast måndagen före varje gudstjänst, detta för att
kunna beräkna kyrklunchen efter gudstjänsten.

Härnösand

Domkyrkan klockan 15.00 följande datum:
4 februari, 11 mars, 15 april och 3 juni
Använd gärna kyrktaxi! Ring Taxi Kurir 0611 27 000 och
du betalar 20 kr för enkel resa.

Livets trådar Härnösand

Gemenskapsträff med bibelsamtal kring Frälsarkransen.
Domkyrko församlingsgård klockan 12.00 - 15.00
följande datum: 5 mars, 23 april och 28 maj

Ungdomskväll Härnösand

Vi fikar och tar upp aktuella ämnen. Domkyrko församlingsgård klockan 18.00-20.00 följande datum:
8 februari, 15 mars, 12 april och 17 maj

Samtal

Behöver du någon att samtala med?
Ibland kanske man känner sig ensam. Ibland kanske man
tycker det vore bra att få vända sig till någon utomstående
t.ex vid problem eller funderingar om livet.
I själavårdande samtal har vi möjlighet att möta dig enskilt och tala om det just du har på hjärtat. Både präst och
diakon har tystnadsplikt!

Hembesök eller sjukbesök

Känner du någon som behöver besök i hemmet eller kanske tillfälligt vistas på sjukhus så är vi glada att få veta
detta, om personen i fråga vill ha besök så kommer någon
av oss gärna.

Infotecken

Infotecken skickas till personer som anmält intresse av att
få information från oss. Vill du inte ha denna information
så kan du meddela det till Johan S Wisser som då plockar
bort dig ut vårt adressregister. Vet du någon som inte har
fått, men gärna vill ha Infotecken så kan du meddela även
detta till Johan, så kompletterar han adressregistret. Om
du föredrar att läsa Infotecken på datorn skickar vi gärna
en PDF-fil. E-posta Akar Holmgren så ordnar hon detta.

Kontakta oss

Präst Johan S Wisser
Sms 0735 08 40 71
johan.s.wisser@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Franzéngatan 18, Härnösand
Diakon Akar Holmgren
Tal/sms 0763 97 59 35
akar.holmgren@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Universitetsbacken 1, Härnösand
Svenska kyrkan - Härnösands Stift
Box 94, 871 22 Härnösand

