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strömsunds pastorat
Bodums församling
25/4 Torsdag
28/4 2:a sön i påsktiden
9/5 Torsdag
23/5 Torsdag

12.00  Bodums förs.hem
11.00 Bodums kyrka
19.00 Bodums förs.hem
12.00  Bodums förs.hem

Gemenskapsträff med soppa
Gudstjänst på kyrkbacken. Fika
Sånggudstjänst, se separat annons
Gemenskapsträff med soppa

Fjällsjö församling
5/5 3:e sön i påsktiden
7/5 Tisdag
19/5 5:e sön i påsktiden

11.00 Fjällsjö kyrka
12.00  Fjällsjö förs.hem
11.00 Fjällsjö kyrka

Gudstjänst
Gemenskapsträff med soppa
Mässa

Frostvikens församling
29/4 Måndag

13.30  Forsgården

5/5 3:e sön i påsktiden
8/5 Onsdag

11.00 Gäddede kyrka
13.00  Gäddede förs.hem

12/5 4:e sön i påsktiden
19/5 5:e sön i påsktiden

11.00 Gäddede förs.hem
14.00  Forsgården

Dagledigträff, sång, fika och
gemenskap
Mässa
Dagledigträff, sång, fika och
gemenskap
Gudstjänst med soppa
Gudstjänst med kyrkkaffe

Hammerdals församling
28/4 2:a sön i påsktiden
11/5 Lördag
12/5 4:e sön i påsktiden

11.00 Strandkapellet
18.00 Hammerdals k:a
18.00 Strandkapellet

Mässa
Körkonsert, se separat annons
Gudstjänst

Gåxsjö församling
5/5 3:e sön i påsktiden
19/5 5:e sön i påsktiden

18.00 Gåxsjö kyrka
11.00 Gåxsjö kyrka

Mässa
Gudstjänst

Ström-Alanäs församling
25/4 Torsdag
28/4 2:a sön i påsktiden
2/5 Torsdag
5/5 3:e sön i påsktiden
9/5 Torsdag
9/5 Torsdag
12/5 4:e sön i påsktiden
16/5 Torsdag
19/5 5:e sön i påsktiden
23/5 Torsdag

10.00 Hembygdsgården
18.00 Ströms kyrka
17.00 Ströms kyrka
11.00 Ströms kyrka
11.00 Ströms förs.hem
17.00 Ströms kyrka
11.00 Alanäs kyrka
17.00 Ströms kyrka
11.00  Ströms kyrka
17.00 Ströms kyrka

Öppet kyrkis, se separat annons
Gudstjänst
Enkel mässa
Gudstjänst
Månadens soppa
Enkel mässa
Mässa
Enkel mässa
Familjegudstjänst, kyrkfika
Enkel mässa

Kristna värderingar och/eller tro?
I en undersökning för inte så länge sedan framkom att 40 % av svenskarna vill ha ett samhälle baserat på kristna värden. Ett hopp från 20 till 40 procent från 2014 till 2018. Vad som ligger bakom
denna fördubbling tål dock att analyseras. Ja, vad menas med kristna värderingar.
Först måste vi se vad som är det väsentliga i kyrkan. Men kyrkan menar jag inte någon särskild
kyrkobyggnad eller Svenska kyrkan eller något annat samfund. Jag menar nu hela den världsvida
kristna kyrkan, dvs alla människor som omfattar kristen tro.
Det som ligger till grund för vår kristna tro hände för 2000 år sedan genom Jesus Kristus. För att
förstå betydelsen måste vi också känna till den gammaltestamentliga judiska bakgrunden.
Det som förenar och är grunden är den gemensamma tron. Kyrkans tro som den är sammanfattad
i trosbekännelsen: * Tron på Gud Fader som skapat allt och fortfarande har omsorg om sin skapelse.
* Tron på Jesus Kristus som sändes för att hela det som gått fel mellan Gud och människa. * Tron
på den heliga Ande som är Gud osynlig på jorden och som bor i våra hjärtan.
Den kristna tron får konsekvenser för olika ställningstagande i livet och samhället. Men med
sorg i hjärtat måste vi tyvärr konstatera att även s k kristen tro har ibland genom historien använts
för att rättfärdiga avskyvärda handlingar och ideologier. För om kristendom kopplas bort från
kärleken till Gud och medmänniskan och omsorgen om skapelsen lurar orättfärdigheten bakom
hörnet.
Kristen tro och därmed kristna värderingar måste alltid ha sin grund i Jesu kärleksbudskap. Inför
varje fråga bör denna fråga ställas: Vad skulle Jesus ha gjort? Här kan t ex inte något politiskt parti
ha monopol på kristendomen. Men kristen tro och därmed kristna värderingar skall vara en viktig
grund för olika ställningstaganden.
Några tankar i vårens tid / Elisabeth Björklund

Tåsjö församling
28/4 2:a sön i påsktiden 18.00 Hotings kyrka
29/4 Måndag
18.00  Tåsjö förs.hem
30/4 Valborgsmässoafton 18.00  Karbäcken
5/5 3:e sön i påsktiden 11.00 Tåsjö kyrka
12/5 4:e sön i påsktiden 11.00 Hotings kyrka
19/5 5:e sön i påsktiden 11.00  Tåsjö kyrka
Sön
22/5 Onsdag
12.00  Hotings kyrka
Med reservation för ändringar
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MÄSSA

Präst: Elisabeth Björklund

Efteråt inbjudes alla församlingsbor från
75 år och uppåt, med respektive, till lunch i
personalen att städa Sockenstugan
våra kyrkogårdar. Plocka

Kom ihåg att när snön är borta börjar
bort era
lyktor, kransar, vinterdekorationer m. m. (OBS! Får ej ställas bakom gravstenen). De kransställ och gravlyktor som inte plockats bort innan vi vårstädar kyrkogårdarna kastas bort.
Kyrkogårdsförvaltningen

Diakonala fonden

underhåller med gammaldansmusik

BG 5744-4549 eller Swish 123-543 75 53. Märk: Diakonala fonden
till Marianne
tel. ut
070-398
45 83och hylli Strömsunds pastorat.Anmälan
Expeditionen
skriver
minnes(Senast den 7 sept )
ningsblad när gåvor ges vid begravning
eller högtidsdag. Från diaKyrktaxi tel. 0644-104 00 (egenavgift 50:-)
konala fonden kan medel beviljas
personer
som
kan behöva stöd.
(Beställtill
kvällen
den 15
sept)

Varmt välkomna!

Kultur/verksamhet i samarr. med
Hammerdals församling

Torsdag 25 april kl. 10.00-13.00

Strömsunds hembygdsgård
Timmerkojan

Körkonsert med
Allegrokören
Lördag den 11 maj kl. 18.00

Hammerdals kyrka

Vi bjuder på korv och burgare,
leker, sjunger och har trevligt
tillsammans.
Välkommen önskar Sonya och Märta!

Kör från Lycksele
under ledning av
Anders Eriksson från Lorås
Fika efteråt. Välkommen!

Sånggudstjänst
med kyrkokören

Vårfirande med
Tåsjö kyrkokör

Bodums församlingshem

Tåsjö församlingshem

Lekmannaledd gudstjänst
Vårfirande, se separat annons
Bygdegården. Vårfirande med
Tåsjö kyrkokör
Gudstjänst
Familjegudstjänst
Konfirmation med mässa
sept
kl. 11.00
Dagträff

Strandkapellet Hammerdal

Kyrkogårdsinformation

Öppet kyrkis

Torsdag 9 maj kl. 19.00

Servering. Välkommen!

Boka
redan
nu!

Måndag 29 april kl. 18.00

Servering, tal och lotterier
Välkommen!

Strömsdagen

Torsdag 5 september kl 18.00

Ströms kyrka
Kyrkvandring genom Ströms historia i ord och ton.
Skrönor, sägner och fakta
– och kanske en och annan excentrisk präst…

