Jun / Jul / Aug / 2019

Program
2019

Välkommen till
caféet med den
bästa utsikten och
det omtalat goda
fikat!

Öppet varje
dag 12-19

Varmt välkommen till Frösövallen!

Frösövallen drivs av EFS-kyrkan
i Östersund. EFS är en misionsrörelse inom Svenska kyrkan
EFS-kyrkan
Adress
EFS-kyrkan
Södra Gröngatan 43 A
831 35 Östersund
Mejl & webb
info@efsostersund.se
www.efsostersund.se
Swish
123 223 84 18
Bankgiro
5542-0426

Oavsett om du är en stamgäst eller om det är
första gången du gästar oss, hoppas vi att du ska
känna dig riktigt varmt välkommen till Frösövallen! Här finns möjlighet att njuta av gott fika,
Guds vackra natur, gudstjänster, sommarkvällar
och logi.
Sedan 1942 är det EFS-kyrkan i Östersund som
äger och driver Frösövallen.
Du kan läsa lite mera om historiken i slutet av
detta blad!

Präst
Jonatan Wolfbrandt.
jonatan.wolfbrandt@efs.nu.
070-440 22 89

Frösövallen
Öppet 12-19
6/6-18/8
Adress
Stockevägen 3
832 96 Frösön
Mejl & webb
info@frosovallen.se
www.frosovallen.se
Bankgiro
818-0556
Swish
123 421 83 27
Kontakt & telefon
Tel 063 - 430 58

Gudstjänst - tid för möte och återhämtning.
Gudstjänst varje söndag 10:00
Gudstjänsterna är öppna för alla. Vi
önskar att våra gudstjänster ska få präglas
både av en enkelhet och en varm och
öppen atmosfär. Vi hoppas att vana och
ovana gudstjänstdeltagare ska trivas. Våra
gudstjänster varar ungefär en timme. Efter gudstjänsten finns enklare kyrkfika
att köpa, eller om du vill vänta tills cafeét
öppnar kl. 12.
Den 25 augusti flyttar vi tillbaka
till Södra Gröngatan inne i stan. Vi
hoppas att du ska känna dig
lika hemma där som här.
Varmt välkommen/ Frösövallens personal
och

Vår samlingslokal är handikappvänlig
och har hörselslinga.

Jonatan, präst i EFS-kyrkan, Östersund

Caféet frestar
Nybryggt kaffe och våffla med hjortronsylt och vispgrädde, dajmtårta eller äppelkaka! Avrunda med en glass?
Mer hungrig?!
Ta en matig baguette
med köttbullar/rödbetsallad eller en av våra
goda pajer.
Utsikten bjuder vi på

Åka busss till Frösövallen?
Det gör du med 3:ans buss, tider ser du
på https://www.nettbuss.se/tidtabeller/stadsbuss/

”Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.”
Detta är orden Jesus säger till Petrus och Andreas när Han kallar dem att bli
Hans lärjungar. Jesus går längs med sjön och säger detta till de unga fiskarbröderna och det förändrar deras liv för all framtid. Jesus säger till dom att
Han har mening och syfte för dom, Han har en plan för deras liv, Han bjuder
in dom i något som är så mycket större än dom själva. Det leder till att dom
lämnar näten och följer denne Jesus.
Samma Jesus kallar på dig, på oss. Han säger: Kom, jag älskar dig och jag
har en perfekt plan för ditt liv. Precis som för Petrus och Andreas utmanar
Jesus oss att lämna näten och följa Honom, för att se vilket syftet är som
Han har för oss. Genom tron på Jesus tar vi emot frälsningen och kliver in i
evigheten med Honom och det är utifrån den vi får leva, med evighetshoppet. Samtidigt har Han en skräddarsydd plan för dig och mig här och nu som
Han bjuder in oss att leva med i, att tillsammans med Honom sprida Guds
rike på unika sätt som Han har planerat för oss.
Jag är övertygad om att Jesus vill tala sina specifika ord till dig just nu. Om
vad Han har för dig i ditt liv. Och i ljuset av det kommer du också se vilka nät
du behöver lämna.
/Jonatan Wolfbrandt, präst

Buss & kyrkskjuts till Frösövallen 2019
Även denna sommar erbjuds buss- eller kyrkskjuts till 10-gudstjänsterna på
Frösövallen, för dig som har behov. Bussförbindelsen är via Stadsbussarna enligt
tabellen nedan. Kyrkskjuts erbjuds av frivilliga medlemmar som hämtar upp Dig
i sin bil, vid några uppsamlingsplatser (se nedan). Detta behöver inte bokas utan
kyrkskjutsen går samma tid & rutt. (Tyvärr kan vi erbjuda detta endast söndagarna enl. tabell nedan.)
Buss
Buss nr 32 går från Torvalla centrum söndagar 09:00 (enligt 2017 års tabell, reservation för förändringar). Avgår därefter från centrum 09:20. Kör 3:ans väg enligt
tabell till Frösö kyrka.
Tid & rutt för kyrkskjuts
09:25 OK/Q8 Lugnvik
09:30 EFS-kyrkan, Södra Gröngatan 43
09:35 busshållplats Trädgårdsvägen (Coop Frösön)
09:40 Flygbusshållplats Mjälle
09:45 Ankomst Frösövallen
Privata bilar
Datum
9/6
16/6
Lör 22/6 obs 11:00
30/6
7/7
14/7
21/7
28/7
4/8
11/8
18/8

Chaufför
Dan Jonsson
Alrik Wikström
Peter Riikola
Anna-Karin Eriksson
Peter Riikola
-------------------Kerstin Anderstig Arntsen
----------------------------------------------------------------------------

Kontaktperson för kyrkskjuts:
Kerstin Gustafsson 070-573 73 36

Telefon
070 343 67 59
070 683 61 34
073 526 44 48
073 826 34 60
073 526 44 48
070 663 27 06

JUNI
Torsdag 6 juni
11 - 13

Inbjudare Göran Jonsson och Anders Silfverdal
Vi ber för
Politiker och myndigheter
Guds församling
Familjen
Media
Utbildning
Näringsliv o arbetsplatser
Kultur o idrottsvärld
VÄLKOMMEN TILL BÖNETJÄNST!

Torsdag 6 juni
12:00

FRÖSÖVALLEN
ÖPPNAR!

Söndag 9 juni
10:00

Gudstjänst Pingstdagen
”Den heliga Anden”
Samtalsgudstjänst*
Kyrkfika!
* Vi sitter i grupper och samtalar över dagens text.

Söndag 16 juni
10:00

Gudstjänst
”Gud - Fader, Son och Ande”
Birgitta Gunnervall

Kyrkfika!

JUNI
MIDSOMMARFIRANDE
PÅ FRÖSÖVALLEN

Midsommarafton
Fredag 21 juni
16:00
18:00

Vi klär midsommarstången och dansar runt den!
Vid fint väder tänder vi grillen (medtag något att grilla). Caféet
erbjuder smörgås, pajer m m.
Gudstjänst med nattvard Bertil Åhman,
tidigare präst i EFS-kyrkan, Östersund

Midsommardagen
Lördag 22 juni
11:00 (OBS Tiden)

Gudstjänst
Bertil Åhman

13:00

Kyrkkaffe och gudstjänst Böle bönhus

Torsdag 27/6
18.00

Besök av Sommarspelmanslaget under ledning av Rebecka
Kämpedal. Sommarspelmanslaget består av musicerande ungdomar som under tre veckor övar tillsammans och ger konserter.

Söndag 30 juni
10:00

Gudstjänst
”Kallelsen till Guds rike”
Sven-Erik Jönsson

Kyrkfika!

JULI
Söndag 7 juli
10:00

Gudstjänst
”Förlorad och återfunnen”
Samtalsgudstjänst*

Kyrkfika!

* Vi sitter i grupper och samtalar över dagens text.

Söndag 14juli
10:00

Söndag 21 juli
10:00

Söndag 28 juli
10:00

Gudstjänst med nattvard
”Att inte döma”
Johannes Tirén

Kyrkfika!

Gudstjänst Apostladagen
”Sänd mig”
Adam Johnsson

Kyrkfika!

Gudstjänst
Tage Öhlund - Torgny Smedby
Intervjupredikan

Kyrkfika!

AUGUSTI
Söndag 4 augusti
10:00

Söndag 11 augusti
10:00

Gudstjänst med nattvard
”Jesu förhärligad”
Jonatan Wolfbrand

Kyrkfika!

Gudstjänst
Andlig klarsyn”
Jan Kuusiniemi

Kyrkfika!

AUGUSTI
Torsdag 15 augusti
19:00
Kom i tid innan
n
å fika!

Ett nostalgiband
som spelar härlig 60-tals musik

Lördag 17 augusti
Samling

Höststädning av EFS-kyrkan
inför starten 25/8

Söndag 18 augusti
10:00

Gudstjänst
”Goda förvaltare”
Jonatan Wolfbrandt

Kyrkfika!

19:00
Vi stänger för
denna sommar!

Söndag 25 augusti
10:00
EFS-kyrkan
S.Gröngatan 43

Gudstjänst

SEPTEMBER
BOKA IN I DIN KALENDER!!
13-15/9

Församlingshelg
på Wilhemsberg!

Frösövallens
historik

Frösövallens historia börjar med en man vid namn Per Olof Persson från Östersund. Han behövde mark för foder och bete till sina hästar och köpte därför fastigheten Mickelsgård någon gång runt 1915. Han tyckte att platsen högst upp var
ett fint utflyktsmål och bestämde sig för att bygga ett hus där. Huset byggde han
tillsammans med sonen Sven O Persson, en man som kom att bli en av Jämtlands
främsta företagare. I mitten på 1930-talet stod huset klart. Konstnären Paul Jonze
var med och målade huset och en annan jämtlandskonstnär, Acke Åslund hade
sin ateljé där under en kortare tid. En tavla av honom pryder fortfarande kaféet på
Frösövallen. Huset kom senare att ägas av Märta Wikström, syster till Sven O Persson. Hon erbjöd Svenska Turistföreningen att köpa huset men de tackade nej.
EFS tar över När fru Wikström fick höra att EFS:s distriktssekreterare, Jonas Andersson, sökte efter en lämplig lokal för läger- och ungdomsverksamhet erbjöd
hon honom köpa byggnaden. Jonas Andersson fick låna nyckeln och tillsammans
med predikanten Olof Samuelsson for han ut för att se på stället. Det var en vacker dag i mars 1942. De fick pulsa i snö upp till huset och efter att ha kommit in och
sett sig omkring stannade de i storstugan. På bordet låg den jultidning som de
själva varit med om att ge ut, ”I JULETID BLAND FJÄLLEN”. Detta såg de som Guds
ledning. Sedan gick de båda uppför trappan till övervåningen. Där fick de se att
stora salen var byggd som en kyrksal. ”Allt är ju som byggt för oss”, konstaterade
de båda samstämmigt. När Jonas kom tillbaka till expeditionen ringde han upp
fru Wikström och talade om att han ville köpa byggnaden. Redan samma dag
bildades en förening med Jonas Andersson som ordförande. Han kontaktade banken som omgående beviljade ett lån.
Den nybildade föreningen köpte huset för 17 000 kr.
Upprustningar, nybyggnationer mm
Efter köpet satte man igång med renoveringsarbetet och kunde redan under samma vår ha invigningsfesten. En tävling om bästa förslag till namn på sommarhemmet utlystes. Anna Simonsson-Moberg vann med namnet ”Frösövallen”.

1945 uppfördes ”Lägerstugan” som från början var en loge. Byggnaden har sedan
reparerats och förbättrats flera gånger. Även huvudbyggnaden har renoverats
flera gånger. 1986 byggde man om köket och trappan till övervåningen. Ingången
flyttades till västra långsidan och altanen gjordes i ordning.
1992 när Frösövallen firade 50-årsjubileum, invigdes det nybyggda Servicehuset.
2001 byggdes förrådet mellan servicehus och vandrarhem och 2004 renoverades
övre salen i huvudbyggnaden. 2008 tillkom en byggnad med personalrum och
gästtoaletter och året därpå gjordes en omfattande renovering av köket. I samband med bygget av den nya samlingssalen har det även skett en utbyggnad av
den gamla altanen samt omfattande markplanering. Hösten 2010 påbörjades
bygget av samlingssalen och den invigdes 9 juni 2012 samtidigt som Frösövallen
firade 70-årsjubileum. Frösövallen ägs numera av EFS Missionsförening i Östersund. Under sommaren har EFS-föreningen sina gudstjänster och övriga samlingar där. Frösövallen driver också ett populärt sommarkafé som har öppet dagligen
från början av juni till slutet av augusti. Den forna lägerstugan är ombyggd till
vandrarhem. Driften av kaféet och vandrarhemmet samt skötseln av anläggningen utförs både av anställda och av många frivilliga arbetare. Närheten till Frösö
kyrka och Wilhelm Peterson-Bergers ”Sommarhagen” samt den rofyllda och vackra miljön, gör Frösövallen till ett fint besöksmål för turister och boende i Östersundsområdet. Den 2013 återinvigda pilgrimsleden, S:t Olavsleden, passerar i
anslutning till Frösö kyrka. Frösövallen har utrustats med en pilgrimsstämpel och
kan i vandrarhemmet erbjuda övernattning till vandrare på leden.

Herren välsigne
dig
och bevare dig.
Herren låte sitt
ansikte
lysa över dig och
vare dig nådig.

