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ett nytt kyrkoår!
Åter är ett kyrkoår slut och vi får gemensamt gå in i det
nya året.
Överallt är det pyntat med tusentals tända ljus, stora julgranar och julstämningen har infunnit sig. Snöfattigt är
det men vi hoppas att det kommer snö snart.
I detta nyhetsbrev hittar ni datum för våra gudstjänster och
andra aktiviteter.
Vi önskar er en glädjens julhögtid och ett gott nytt år med
nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herrens Jesus Kristus!
Johan och Akar

Låt fler få fylla fem!

I julkampanjen låt fler få fylla fem uppmärksammar vi
den pågående katastrof som alltför sällan hörs i media:
Barnadödlighet.
High five för barnen - #5för5
Dela en high five för att fler ska få fylla fem. För varje
offentligt delad high five-bild med #5för5 ger våra
sponsorer fem kronor. Dela på Facebook, Twitter och
Instagram. Kampanjen pågår fram till och med januari.

Foto: Josefin Casteryd

Jul är...

Ljus och glädje, klappar och tomtar. Men julen ger
också en aning av inblick i tillsammans innersta mysterium – vem Gud själv är. Barnet i krubban är Gud mitt
bland oss.
Sedan den första julen är bilden av Gud förändrad.
Genom historien har föreställningarna om Gud växlat,
men oftast har varianter på maktens tema klätt sig i
gudomlig skepnad. Julbudskapet om Gud som ett barn
skall i all framtid utmana gudsbilder och avgudar som
gör anspråk på styrka och överlägsenhet. Barnet Jesus
utmanar samhällen och kyrkor där makt och människor
ställt sig själva i centrum.
På en gång lever vi med bilden av Gud som ande, osynlig och oåtkomlig för människor, och bilden av Jesus,
det lilla barnet, den enkla människan, den korsfäste
befriaren. När vi talar om Gud i det ena perspektivet
finns det andra med och skapar en rik klangbotten till
det perspektiv vi valt att lyfta fram. ”I Kristus finns
vishetens och kunskapens alla skatter gömda”, säger
Paulus. (Kol 2:3) Så antyder han att den ena bilden är
en förutsättning för den andra och tvärtom.
Jesus är Gud själv på jorden. Utan honom hade vi varit
utlämnade åt våra egna funderingar om vem Gud är.
Nu ser vi att Gud kommer underifrån med kärlek och
ödmjukhet. I möte med Kristus utmanas allt det som
är uppblåst och själviskt också hos oss själva. Men det
är barnets utmaning, kärlekens utmaning, en utmaning
underifrån – utan hotfullhet.
Ur bönboken tradition och liv
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Samtal inför söndagens gudstjänst

Vi träffas för samtal kring bibeltexterna som tas upp i
gudstjänsten följande söndag, likt ett mindre bibelstudium och samtidigt en förberedelse inför gudstjänsten.
Församlingsgården klockan 18.30 följande datum:
26 januari, 9 februari, 9 mars, 20 april (denna gång
börjar vi kl 19.00), 11 maj

Kalender - våra aktiviteter
Gudstjänster
Örnsköldsvik

Gullängets kyrka klockan 13.00 följande datum:
11 mars och 22 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:
22 januari, 12 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj

Ekumenisk högmässa 29 januari klockan 11.00
Johanna J Wikström, Johan S Wisser och Roine Åkerblom. Gudstjänsten tal- och teckenspråkstolkas.
Kyrkkaffe efteråt i församlingsgården.
Högmässa 23 april klockan 11.00
Biskop Eva Nordung Byström (predikar) och Håkan
Wallsten. Gudstjänsten teckenspråkstolkas. Kyrkkaffe
efteråt i Biskopsgården. ( Nybrogatan 11)
Tvåspråkig högmässa 14 maj klockan 11.00
Johanna J Wikström och Johan S Wisser. Gudstjänsten
tal- och teckenspråktolkas.

Använd gärna kyrktaxi! Ring Taxi Kurir 060 150 000.

Använd gärna kyrktaxi! Ring Taxikurir 0611 27 000, du
betalar 20 kr för enkel resa.

Östersund

Återträff på Kristinaskolan

Marielundskyrkan klockan 11.00 följande datum:
25 januari, 22 februari, 22 mars, 24 april, 31 maj
Anmäl alltid deltagande till Johan S Wisser (kontaktuppgifter sista sidan) senast måndagen före varje
gudstjänst, detta för att kunna beräkna kyrklunchen
efter gudstjänsten.

Härnösand

Den 12 – 14 maj blir det återträff på Kristinaskolan i
Härnösand. Under återträffen samlas tidigare elever och
anställda för att umgås och dela minnen från tiden på
skolan.
Återträffen är för alla – oavsett ålder och när du fanns på
skolan. Mer information hittar du på deras hemsida:
kristinaskolan2017.wordpress.com

Domkyrkan klockan 15.00 följande datum:
12 februari, 12 mars
Mässa klockan 18.00 följande datum: 12 januari,
2 februari, 2 mars, 6 april, 20 april, 4 maj. Teckenspråkstolkas.

Ungdomskväll

Barn- och ungdoms lokalerna, församlingsg. ingång
Ludvig Nordstöms gata klockan 18.45 följande datum:
12 januari, 2 februari, 2 mars, 6 april, 4 maj

Livets trådar Härnösand
Högmässa Trettondedag jul, 6 januari klockan 11.00
Avskedspredikan av Tor Frylmark, domprost. Som
avslutar sitt uppdrag i Härnösands domkyrkoförsamling
och går i pension vid årsskiftet. Gudstjänsten teckenspråkstolkas. Kyrkkaffe efteråt i församlingsgården.

Gemenskapsträff med bibelsamtal och handarbete.
Församlingsgården klockan 12.00 - 15.00
följande datum: 23 januari, 27 februari,
27 mars, 24 april, 29 maj
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Jag är världens ljus.
Den som följer mig skall inte
vandra i mörkret utan ha
livets ljus.
Johannesevangeliet 8: 12

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, blogg och facebook

På vår blogg hittar du små betraktelser och senaste
nytt, du hittar oss även på facebook, gå gärna in
och gilla oss där så missar du inget.

www.facebook.com/infotecken
blogg.svenskakyrkan.se/infotecken
www.instagram.com/infotecken
Skanna QR koden med mobilen
Då kommer du direkt till bloggen >>
Här laddar du ner QR läsare
(och hittar mer info)
Android: http://goo.gl/NPJ3G
Iphone: http://goo.gl/fT2h3

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 Härnösands domkyrkoförsamlings hemsida kan du också hitta oss
om du klickar på ’Teckenspråk’ när du tittar in på

www.harnosandsdomkyrka.se
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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.

