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Välkommen till Fagernäs! 
Äntligen får vi möjlighet att samlas till fysisk gudstjänst 
igen! Ja, i skrivande stund är vi inte riktigt där än, men 
fr.o.m. 1/6 träder nya lättade restriktioner i kraft vilket 
innebär att vi får möjlighet att samlas till gudstjänst 
med efterföljande församlingsmöte på Fagernäs 
den 6/6 kl. 11.00. De begränsningar vi har att förhålla 
oss till är att inomhusarrangemang får ha upp till 50 
deltagare med anvisade sittplatser och betydligt fler 
utomhus. Fagernäs är en passande plats för detta med 
möjlighet att sitta utomhus när vädret så tillåter.

Verksamhetsrådet hade hoppats att de lättade 
restriktionerna skulle ha gällt redan i pingst, men nu får 
vi nöja oss med Zoom-gudstjänst på Pingstdagen. Se 
fortsatt planering på baksidan! Oavsett hur och var vi 
firar gudstjänst möts vi alla av inbjudan att välkomna 
Den Helige Ande, Hjälparen, in i våra liv. Låt oss bejaka 
denna inbjudan!

Pastor Thomas

Missa inte Joh 14:26-27! 1

Fagernäs 
sommarcafé 

Sommarcaféet öppnar lördag 
26 juni kl. 12.00 (midsommar-
helgen) och har öppet alla 
dagar kl. 12-18 t.o.m. den 7 
augusti. Välkommen att ta del 
av den härliga miljön samt nya 
och gamla läckerheter! 

Gudstjänsttid 

Som du kan läsa här intill 
inbjuds vi till gudstjänst på 
Fagernäs den 6/6 kl. 11.00. 
Gudstjänsttiden 11.00 gäller 
fram till midsommarhelgen 
(söndag 27/6) då vi istället 
övergår till gudstjänsttiden 
10.00 för att underlätta för 
caféet samt försöka undvika 
större folksamlingar. 

Hemsida 

På Forsbrokyrkans hemsida 
www.forsbrokyrkan.se finner 
du liksom tidigare aktuell 
information om församlingen 
och kommande samlingar. Där 
finner du även i 
förekommande fall skriven 
förkunnelse samt länk till 
Zoom-gudstjänst och andakt.

Vi vill att vår gemenskap skall vara en öppen miljö för växande, där vi ger Gud utrymme att verka i våra liv  
som enskilda kristna och som församling, så att Jesus Kristus blir tydlig i oss och i samhället. 

http://www.forsbrokyrkan.se
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Maj 

Sö 23 11.00 Pingstdagen. Zoom-gudstjänst 
             (från Forsbrokyrkan). Thomas Jonsson m.fl. 

Söndagens tema: ”Den heliga Anden” Joh 14:25-29. 

Sö 30 11.00 Zoom-gudstjänst (från fam. Arwes hem). 
             Linda och David Arwe. 

Söndagens tema: ”Gud - Fader, Son och Ande” 
Matt 11:25-27. 

    
Juni 

Sö   6 11.00 Gudstjänst på Fagernäs med efterföljande 
             församlingsmöte. Thomas Jonsson m.fl. 

Söndagens tema: ”Vårt dop” Joh 3:1-8. 

Sö 13 11.00 Gudstjänst med nattvard på Fagernäs. 
             Thomas Jonsson m.fl. 

Söndagens tema: ”Kallelsen till Guds rike” Luk 14:15-24. 

Lö  19 19.00 Dophögtid på Fagernäs med efterföljande 
             lovsångsstund. Thomas Jonsson m.fl. 
Sö 20 11.00 Gudstjänst med konfirmation på 
             Fagernäs. Konfirmander, Thomas J. m.fl. 

Söndagens tema: ”Förlorad och återfunnen” Luk 15:1-7. 

Lö  26 12.00 Sommarcaféet öppnar. Öppet alla dagar 
             kl. 12-18 t.o.m. 7/8. 
Sö 27 10.00 Gudstjänst på Fagernäs. OBS tiden! 
             Thomas Jonsson. m.fl. 

Söndagens tema: ”Den Högstes profet” Luk 1:5-17. 

Pastor Thomas har ledig helg den 29-30/5.  

Vi återkommer med information 
om övriga samlingar i sommar! 

Verksamheten sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

Missa inte Joh 14:26-27! 2

Forsbrokyrkans 
församling i Arbrå         
- en del av Equmeniakyrkan 

Forsbrokyrkan 
Forsbrovägen 4, 821 61 Arbrå. 
Hemsida: www.forsbrokyrkan.se, 
e-post: info@forsbrokyrkan.se  
Fagernäs, Norränge, Arbrå. 
Hemsida: www.fagernas.se  
Församlingens bankgiro: 
5509-6424. Swish: 123 235 96 85. 
Pastor och församlings-
föreståndare: Thomas Jonsson, 
Flästa 5959, 821 63 Arbrå.  
Tfn 070-230 33 34, e-post: 
pastor@forsbrokyrkan.se 
Ekumenisk diakon: AnnLouise 
Tjerneld. F.n. sjukskriven. 
Ordförande: Bertil Planeskog, 
Norrängevägen 2, 821 63 Arbrå. 
Tfn 073-813 70 00, e-post: 
ordforande@forsbrokyrkan.se 

Vice församlingsföreståndare: 
David Arwe, Rikesgatan 2, 821 60 
Arbrå. Tfn 070-567 79 32, e-post: 
david.arwe@gmail.com  

Uthyrning: Barbro Planeskog, tfn 
070-372 71 14, e-post: 
uthyrning@forsbrokyrkan.se, även 
Robert Planeskog (adress nedan) 

Forsbrokyrkans Ungdom 
Equmenia i Arbrå 
Bankgiro: 295 – 5821 
Ordf. Robert Planeskog, 
Koldemo Galvvägen 4167, 
821 62 Arbrå. 
Tfn 070-546 66 28, e-post: 
ungdom@forsbrokyrkan.se

mailto:ordforande@forsbrokyrkan.se
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