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En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar.
Och solens ljus
och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.
Psalm 201

Bussutflykt

Den 18 augusti gör vi för sjätte gången tillsammans
en spännande sommarutflykt med buss! Som vanligt
är det diakon Akar som ihop med Anneli Dahlin leder
resan och teckenspråkstolkar det som guidas under
dagen. Välkommen att följa med till Köpmanholmen
några mil söder om Örnsköldsvik. Nätra hembygdsförening tar hand om oss hela dagen och vi blir guidade i
Brukskyrkan och i Herrgårdsparken med Bruksmuseet.
Under guidningen i parken går vi på bra grusvägar i ca.
1,5 km. Det finns flera konstverk i parken som passar
bra att undersöka taktilt för dem med dövblindhet. Vi
börjar med kaffe och smörgås i Brukskyrkan och senare
serveras sopplunch på Cafe´ Svea innan rundturen i
Herrgårdsparken. Läs mer om platsen på:
www.natrahembygd.se

Tider för dagen

Sundsvall, Busstation hållplats P klockan 08.00
Härnösand, Resecentrum klockan 08.40
Örnsköldsvik, Resecentrum klockan 10.05
Hemresa klockan klockan 15.00
Örnsköldsvik, Resecentrum klockan 15.25
Härnösand, Resecentrum klockan 16.45
Sundsvall, Busstation klockan 17:30

Anmälan och betalning

Anmäl dig gärna så snart som möjligt, men senast den
25/7 till Johan S Wisser SMS 0735 08 40 71 eller
johan.s.wisser@svenskakyrkan.se
Vid anmälan meddela eventuell matallergi och lämna
namn och telefonnummer till en anhörig hemma som vi
kan kontakta om det händer dig något under resan.
Kostnad för dagen är 150 kr som du betalar på plats till
Akar. Obs! Kontanter, gärna jämna pengar.

Konstverket Libjiesbåaloe

På Rödnäsudden glimmar det till mellan buskar och
träd. Här är en skulptur föreställande en silverkula med
ett löv, en symbol för silvret i den samiska dräkten.
Området var en samisk boplats innan industrisamhället
växte fram. Konstnär: Helena Byström.

Sommarsemester

Akar Holmgren har semester 18 juni – 10 augusti och
Johan S Wisser har semester 30 juli – 24 augusti.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Svenska kyrkan välkomnar nya dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är
en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det
förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att
hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert
sätt. Läs mer om den nya dataskyddsförordningen:

www.svenskakyrkan.se/harnosand/gdpr
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Inspirationsvecka

Härnösands pastorat har sin årliga Inspirationsvecka
15-23 september. Programmet är inte helt klart så håll
utkik i Yippie och på webben. Där kommer du även
hitta det som teckenspråkstolkas. Programmet kommer
du även att hitta på: www.svenskakyrkan.se/harnosand

Kalender - våra aktiviteter
Välkommen till teckenspråkig mässa
Örnsköldsvik

Gullängets kyrka klockan 13.00 följande datum:
1 september, 27 oktober, 24 november
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:
16 september, 28 oktober, 25 november
Använd gärna kyrktaxi! Ring Taxi Kurir 060 150 000.

Östersund

Marielundskyrkan klockan 11.00 följande datum:
27 juni, 19 september, 31 oktober, 28 november
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:
16 september, 28 oktober, 25 november
Använd gärna kyrktaxi! Ring Taxi Härnösand
0611 10 000 och du betalar 20 kr för enkel resa.

Sommarfest 27 juni kl 11-14

Härnösands pastorat bjuder in till sommarfest för hela
familjen i domkyrkoparken! Vi visar upp våra verksamheter. (Ifjol var det över 700 personer som besökte sommarfesten.) Domprost Kent Nordin inviger årets
sommarfest kl 11.00. Under dagen kan barnen hoppa i
hoppborg, åka häst och vagn eller göra experiment med
Technichus. Tipsslinga, allsång, guidning i domkyrkan
m.m. Vi bjuder på fika så långt det räcker! Teckenspråkstolkar finns på plats mellan klockan 11 – 12. Välkommen!

Sommarcafé Härnösand

Välkommen till parken vid Härnösands domkyrka varje
tisdag klockan 12.00 från och med 3 juli till och med
24 juli. Vi inleder med andakt, därefter blir det fika och
gemenskap.

Ungdomskväll Härnösand

Vi fikar, tar upp aktuella ämnen och har andakt.
Domkyrkans församlingsgård klockan 18.00-20.00
följande datum: 13 och 27 september, 11 oktober,
25 oktober, 8 november, 22 november, 6 december

Sommarcafé Slädaviken, Alnön

Välkomna till årets efterlängtade sommarcaféer i
Slädaviken på Alnön! Vi träffas varje onsdag kl 12.00 från
och med 4 juli och till och med 25 juli. Vi inleder med
andakt, därefter blir det fika och gemenskap.

Livets trådar Härnösand

Gemenskapsträff med bibelsamtal kring Frälsarkransen.
Domkyrkans församlingsgård klockan 12.00 - 15.00
följande datum: 10 september, 22 oktober,
26 november, 17 december
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”Så länge jorden består
skall sådd och skörd, köld och värme,
sommar och vinter, dag och natt
aldrig
upphöra
att
skifta.
”
			
Mos 8:22

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

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

Hembesök eller sjukbesök

Vi jobbar med att fylla på det teckenspråkiga
materialet på stiftets hemsida. Titta gärna in då och
då på www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift
Där kan du klicka på ’Teckenspråk’ och bland
annat hitta ett antal texter översatta till teckenspråk
från den nationella nivån. På Svenska kyrkan
Härnösands hemsida kan du också hitta oss om du
klickar på ’Teckenspråk’ när du tittar in på

Infotecken

www.svenskakyrkan.se/harnosand
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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 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.

