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Jag är livets bröd. Den som kommer till
mig skall aldrig hungra, och den som
tror på mig skall aldrig någonsin törsta.
Johannesevangeliet 6:35

Nyhet!

Kalender - våra aktiviteter

After work med föreläsning

After work

Vi startar med soppa, bröd och kaffe och sen
föreläsning. Vi avslutar med andakt.
Härnösand Domkyrkans församlingsgård
klockan 18.00 följande datum: 26 september,
31 oktober och 28 november

& föreläsning

26 september

Akar Holmgren, stiftsdiakon, berättar om
den skärpta minoritetslagstiftningen och det
samiska- och sverigefinska arbetet i stiftet.

31 oktober

Knapp Britta Thyr från Härnösands kommun berättar
om kommunens uppdrag under rubriken:
”Samhället och det vi tar för givet”
• Vad gör kommunen?
• Hur fungerar kommunorganisationen?
• Hur påverkas jag som medborgare?

2.

21 november

Anne-Marie Strömsten från Länsstyrelsen berättar om
vad dom gör och vilka uppdrag dom har.
Länsstyrelsens kompetensområden spänner över samhällsfrågor av vitt skilda slag, från landsbygdsutveckling
och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd
av kulturmiljöer.

Tipsa gärna om intressanta ämnen inför nästa termin!

Foto: Kat C. Palasi/Ikon SK19062

Kalender - våra aktiviteter
Gudstjänster
Örnsköldsvik

Gullängets kyrka klockan 13.00 följande datum:
28 september, 26 oktober, 14 december
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

VI LEVER ALLA UNDER
SAMMA HIMMEL
Vi har alla samma rättigheter. Var med
i kampen för varje människas rätt till
ett värdigt liv.

svenskakyrkan.se/act

svenskakyrkan.se/act

Nytt namn samma viktiga uppdrag

Svenska kyrkans internationella arbete har bytt namn
till Act Svenska kyrkan. Namnbytet är en del av en
större satsning för att öka kännedomen om Svenska
kyrkans internationella arbete.

Vi
tipsar om
Tyst
Teater!

Sundsvall

Bosvedjans kyrka klockan 11.00 följande datum:
29 september, 3 november, 8 december

Östersund

Marielundskyrkan klockan 11.00 följande datum:
25 september, 23 oktober, 13 november, 11 december
Anmäl alltid deltagande till Johan Selin (kontaktuppgifter sista sidan) senast måndagen före varje gudstjänst, detta för att kunna beräkna kyrklunchen efter
gudstjänsten.

Härnösand

Domkyrkan klockan 15.00 följande datum:
29 september. 3 november, 8 december
Använd gärna kyrktaxi! Ring Taxi Härnösand
0611 10 000, du betalar 20 kr för enkel resa.

Foto: Urban Jörén

Använd gärna kyrktaxi! Ring Taxi Kurir 060 150 000.
I kyrkan får ni en biljett som ni lämnar till chauffören.

Peter Pan

Peter Pan är pojken som vägrar att bli stor. När han
mister sin mamma går barndomen förlorad och drömmar
förvandlas till mardrömmar. Med fantasins hjälp flyr han
från sitt eländiga hem och tar sig till landet ”Ingenstans”,
möjligheternas land, där lojala vänner och spännande
äventyr ger honom styrkan att tro på sig själv. Följ med
Kapten Krok, Tingeling, Tiger Lily och krokodilen på
deras hissnande strapatser.
Sundsvall 27 november kl 18.00 Sundsvalls Teater
3.

Var inte rädd, jag är med dig.

Ängslas inte, jag är din Gud.
Jag ger dig styrka och hjälper dig,
stöder och räddar dig med min hand.
(Jesaja 41:10)

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

Samtal

Behöver du någon att samtala med?
Ibland kanske man känner sig ensam.
bland 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!

Besöksadress: Universitetsbacken 1,
Härnösand
		
Svenska kyrkan - Härnösands Stift
		Box 94
		
871 22 Härnösand

Hemsida, facebook och instagram

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

www.facebook.com/teckenspråkig verksamhet
i Härnösands stift - fd Infotecken

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.

www.instagram.com/infotecken

Infotecken

Läs mer på webben:
Härnösands stift: www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/teckensprakigt
Härnösands pastorat: www.svenskakyrkan.se/
harnosand/teckensprak
4.

Hembesök eller sjukbesök

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 johan.s.wisser@svenskakyrkan.se så ordnar han detta.

