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I denna ljuva sommartid
Gå ut, min själ, och gläd dig vid
Den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står,
Se, hur för dig och mig hon får
Så underbara håvor.
Psalm 200

Friluftsgudstjänster
Örnsköldsvik

Skuleskogens Nationalpark

Östersund
Marielundskyrkan vi håller friluftsmässa ute
klockan 11.00 onsdagen 26 juni.

Anmäl deltagande till Johan S Wisser 073 508 40 71
senast måndagen 24 juni, detta för att kunna beräkna
kyrklunchen efter gudstjänsten.

Utsidan, Slåttdalsskrevan
Det blir friluftsgudstjänst ute i Skulebergens Nationalpark, Entre Väst, lördagen 29 juni kl 13.00. Efter
gudstjänsten grillar vi korv om det är tillåtet att grilla.
(Annars blir det något annat att äta.)
Anmäl deltagande till Johan S Wisser 073 508 40 71
eller Carina Berglind 070 618 35 11 senast måndagen
24 juni för att kunna beräkna lunchen. Meddela även
om ni behöver spec. kost.
Vägbeskrivning till Entré Väst
Kör E4:an mellan Örnsköldsvik och Härnösand. Cirka
fem kilometer norr om Skuleberget och Naturum Höga
Kusten är det skyltat mot Skuleskogens nationalpark,
Entré Väst. Följ skyltningen de tre kilometrarna upp på
berget Nylandsruten och parkera.
Örnsköldsvik
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Härnösand

Sommarcafé Härnösand

Välkomna till teckenspråkigt sommarcafé som vi har
utanför domkyrkans körrum (utbyggnaden mot Franzéngatan) två tisdagar, 2 juli och 9 juli, kl 12.00. Vi inleder med andakt därefter blir det fika och gemenskap.

Sommarcafé Slädaviken, Alnön

Välkomna till årets efterlängtade sommarcaféer i
Slädaviken på Alnön! Vi träffas varje onsdag kl 12.00
från och med 3 juli och till och med 31 juli. Vi inleder
med andakt, därefter blir det fika och gemenskap.

Bussutflykt 24 augusti

Välkommen att följa med på årets bussutflykt!

QL-Läger för dig som är 14 – 21 år

Du får uppleva nya saker och träffa nya kompisar!
Vi kommer t ex att ha en nattvandring, skattjakt, busa
och prata om livet. Läger är kul, häng med!
Datum & plats: 4-6 oktober Björklinge, Uppsala
Lägret är kostnadsfritt!
Mer information och anmälan senast 23 augusti
till Johan S Wisser 073 508 40 71 eller mejla
johan.s.wisser@svenskakyrkan.se

Denna gång tar diakon Akar och Anneli Dahlin oss
med till Graninge i Sollefteå kommun.
Vi får en guidning i Graninge kyrka, en gammal brukskyrka av trä som byggdes åren 1759 – 1762. Lunch
med fläskfilé och potatisgratäng äter vi på Restaurang
Graningebyn och vi hinner även med ett besök på
Graninge bruk, ett järnverk från 1670-talet som idag är
privatägt och drivs som en antik- och antikvariatbutik.
Kostnad 150 kronor, betalas kontant till Akar på plats.
Anmäl er senast 10 juli Johan S Wisser 073 508 40 71
eller mejla johan.s.wisser@svenskakyrkan.se
Vid anmälan vänligen ange om du har matallergi och
lämna även din adress och ett mobilnummer till en
anhörig. Brev med mer information om tider och ett
mer detaljerat program skickas ut under vecka 33 till
dem som anmält sig.
Här kan du läsa mer om platserna vi ska besöka:
www.svenskakyrkan.se/langsele/graninge-kyrka
www.graningebruk.com/

Retreat
Familjedag i Säbrå

Välkommen till en dag för hela familjen! Vi kommer
att leka, gå tipspromenad, baka i bagarstugan, grilla,
besöka kyrkan och en massa annat kul!
Datum & plats: 24 augusti Säbrå församlingshem
Tid: kl 11.00 - 15.00
Familjedagen är kostnadsfri!
Mer information och anmälan senast 16 augusti
till Johan S Wisser 073 508 40 71 eller mejla
johan.s.wisser@svenskakyrkan.se

Varmt välkommen till en halvdagsretreat i Säbrå.
Det är ett tillfälle att släppa taget och frigöra plats
och öppna upp för kommande höst.
Vi börjar med fika och instruktion, sen går vi in i tystnad. Det finns möjlighet till att promenera, måla/rita,
reflektera eller meditera och besöka Säbrå kyrka. Vi
äter lunch tillsammans och avslutar dagen med mässa
i kyrkan.
Datum & plats: 14 september Säbrå församlingshem
Tid: kl 9.00 - ca 13.00
Retreaten är kostnadsfri!
Mer information och anmälan senast
2 september till Johan S Wisser
073 508 40 71 eller mejla
johan.s.wisser@svenskakyrkan.se
Säbrå kyrka uppfördes efter
rysshärjningarna år 1721.
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Gud, när du andas

Gud, när du andas över vår jord förnyas den,
dess ansikte lyser.
Då gläder sig alla markens djur och källorna
rinner opp bland bergen.
O Gud, du andas över vår jord.
Djupt i vårt inre skälver ljuset, skapandets Ande.
(Sv ps 476)

Kontakta oss

Samtal

Diakon Akar Holmgren
Tal/sms 0763 97 59 35
akar.holmgren@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Universitetsbacken 1, Härnösand

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!

Präst Johan S Wisser
Sms 0735 08 40 71
johan.s.wisser@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Franzéngatan 18, Härnösand

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.

Svenska kyrkan - Härnösands Stift
Box 94
871 22 Härnösand

Semester

Akar Holmgren har semester 1 juli – 9 augusti.
Johan S Wisser har semester 15 juli – 9 augusti.
Carina Berglind har semester 15 juli – 9 augusti

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
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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.

