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INFOTECKEN

”Men natten skall vika där ångest nu råder. Det 
folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över 
dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram …  
Ty ett barn har fötts, en son är oss given.”

    December 2018
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Maria och Josef var två unga människor från byn Nasaret som låg i Judéen och på den tiden styrdes från  
Romarriket. Vid var sitt tillfälle mötte de en ängel, som berättade för dem att Maria skulle få ett barn, att 
barnet var Guds son och att de skulle ge honom namnet Jesus.   
  
Efter nio månader måste de båda resa från Nasaret till Betlehem. De var tvungna att anmäla sig i Betlehem, 
den stad där de skulle betala skatt.  

Många andra reste samtidigt till Betlehem, så natten då de kom fram var det fullt på alla platser där man 
kunde övernatta. Det fanns inget annat att göra för Maria och Josef än att övernatta i ett stall och där födde 
Maria sitt barn. 

Samma natt såg några herdar på en äng utanför Betlehem ett stort ljussken. Herdarna hörde änglar som sjöng 
om fred på jorden och änglarna sa till herdarna att de inte skulle vara rädda. 

”Var inte rädd” är ord som änglar i Bibelns berättelser alltid säger när de visar sig för människor. 

Änglarna berättade för herdarna att de kom med den goda nyheten om att en frälsare hade fötts. Ordet fräl-
sare betyder räddare eller befriare. 

Av änglarna fick herdarna också veta att frälsaren låg i en krubba, alltså i en matskål för husdjur.
Herdarna gick till Betlehem och hittade där det nyfödda barnet, Jesus, i en krubba. De förstod att det var sant 
att en räddare hade fötts och de berättade för Maria och Josef om vad änglarna hade sagt.

    Med önskan om att vi alla får en fridfull jul vill vi be:

    Gud, ge de levande nåd, ge de döda frid,
    ge kyrkan enhet och ge världen fred.
 
      Johan och Akar

Julhälsning
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Välkommen till teckenspråkig mässa

Örnsköldsvik 
Gullängets kyrka klockan 13.00 följande datum:  
26 januari, 16 februari, 16 mars, 4 maj  
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: 
20 januari, 17 februari, 17 mars, 7 april, 5 maj

Använd gärna kyrktaxi! Ring Taxi Kurir 060 150 000. 

Östersund  
Marielundskyrkan klockan 11.00 följande datum:  
30 januari, 27 februari, 27 mars, 10 april, 29 maj

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:  
20 januari, 17 februari, 17 mars, 7 april, 5 maj

Använd gärna kyrktaxi! Ring Taxi Härnösand  
0611 10 000 och du betalar 20 kr för enkel resa. 

Ungdomskväll Härnösand 
Vi fikar, tar upp aktuella ämnen och har andakt.
Domkyrkans församlingsgård klockan 18.00-20.00 
följande datum: 17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 
februari, 21 mars, 28 mars, 11 april, 9 maj, 23 maj 

Livets trådar Härnösand  
Livets trådar gör uppehåll under våren.

Kalender - våra aktiviteter

Vi  
tipsar om 

Tyst  
Teater! 

Föreställningen ”Hem” Ett samtida drama 
inspirerat av vittnesmål från döva människor på 
flykt. Spelas på svenskt teckenspråk. 
Örnsköldsvik 12 mars 19.00 Folkan Teater.  
Härnösand 14 mars kl 19.00 Härnösands teater, 
Lilla scenen.  

SWISHA  
DIN GÅVA TILL 

900 12 23  
TACK!

PG 90 01 22-3  BG 900-1223

Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det kan vi inte 
acceptera. Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller 
tvingas – bara för att de är flickor. Ge en gåva och ta ställning för 
varje människas lika värde och makt över sitt eget liv.

#Enflickaärfödd
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SK18177

En flicka är född 
Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. 
Det kan vi inte acceptera. Flickor ska aldrig nekas, 
kränkas, hotas, utnyttjas eller tvingas – bara för att 
de är flickor.  
Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck 
och orättvisor – bara för att de är flickor. Att fat-
tigdom och normer gör att flickor får sämre möjlig-
heter till utbildning, sjukvård eller försörjning. Att 
de utsätts för sexuellt våld, tvångsgifte eller köns-
stympning. Eller att flickor får äta sist och minst. 

Det är en ständig kamp om liv och död, som vi 
måste ta tillsammans. I årets julkampanj har vi den 
stora möjligheten att tillsammans kämpa för att 
ingen flicka ska hotas, utnyttjas eller kränkas. För 
varje barn är skapad till Guds avbild och har samma 
värde – oavsett kön.  
Lätt att ge 
Skicka ett sms till 72905 skriv LIV för att ge 100 
kronor. Bankgiro 900-1223. Plusgiro 90 01 22-3.

Kollekter till Dövas Afrika 
Mission – DAM 
Under det förra kyrkoåret har vi 
vid våra gudstjänster och som-
marcaféer samlat in 5929 kronor 
till DAM! 
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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

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!

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 adress-
register. 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@svenska-
kyrkan.se så ordnar han detta.

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 

www.instagram.com/infotecken

 
Läs mer på webben:

Härnösands stift: www.svenskakyrkan.se/harno-
sandsstift/teckensprakigt

Härnösands pastorat: www.svenskakyrkan.se/
harnosand/teckensprak

Du stjärna över  
Betlehem, o låt ditt 
milda ljus få lysa in 
med hopp och frid i 
varje hem och hus.

    Nu tändas tusen juleljus  
(psalm 116)


