Kyrkfönstret
Tillit

Vårens konfirmationsgudstjänster
kommer att flyttas fram
Vi hoppas att vi i slutet av sommaren ska kunna få fira högtidligt
tillsammans med våra fantastiska konfirmander denna stora dag.
Detta är de nya datumen:
29/8 kl. 11.00 Pärlorna och kl. 16.00 Lyktorna
30/8 kl. 11.00 Tisdagsgruppen
5/9 kl. 11.00 Senapskornen och kl. 16.00 Fåren
I september börjar vi ett nytt konfaår för de som är födda 2006 eller
tidigare. Välkommen till ett år med nya kompisar, läger, skratt och allvar.
Din konfirmandtid kommer att handla om dig, dina kompisar och Gud.
Där du får fundera kring livets stora frågor och lära dig mer om den
kristna tron. Förbered dig på ett roligt, lärorikt och spännande år!
Vi ses!
Konfagänget

Ute-öppen förskola
vid sommarhemmet Pärlan
Vålösundsvägen 156
Från 27 april är vi på vårt underbara
Sommarhem Pärlan som ligger ute
i skärgården.
Där finns gungor, sandlåda, rutschkana
och mycket mer.
Det finns tillgång till mikro, grill, skötrum
och toaletter.
Medtag eget fika
MÅNDAG:
ONSDAG:
FREDAG:

9.00–16.00
9.00–16.00
9.00–14.00

Påsken har firats och vi gjorde det med öppna
kyrkor. Vi valde att inte ställa in men ställa om.
Det har inte varit välbesökt, vilket vi hur
paradoxalt det än låter är nöjda med.
Vi har inte behövt avvisa någon för att vi blivit
för många, vilket var farhågorna innan. Vi har
använt oss av digitala medier så att de som vill
kan finnas med oss där. Vi har uppmanat
varandra att ringa de som är i riskgrupper så
att ensamheten inte ska kännas för stor.
Vårt samhälle bygger på tillit och att vi medborgare ska bete oss förnuftigt.
Vi har en tillit till våra myndigheter som i sin tur har en stark tillit till oss
medborgare. Jag uppskattar den strategin och hoppas att vi kan upprätthålla den även hos oss. Som kyrka och som kristen vill jag förmedla vikten
av att tilliten är viktig för att öka sammanhållningen. I tider av kris sätts til�liten på prov och då är det viktigt att inte sprida misstro. Misstro som bara
skapar oro och som inte blir konstruktiv.
I en tid av oro kanske det viktigaste är att tala väl om varandra. Vi ska alltid
försöka att tala väl om vår nästa, men just nu är det viktigare än någonsin. För tilliten byggs genom att vi talar väl och tyder allt till det bästa. Då
denna kris saknar motsvarighet så kan vi bara konstatera att det är ännu
viktigare att vara försiktig med orden och att inte vara dömande mot de
som tvingas fatta snabba beslut där vi i vanliga fall haft gott om tid att
kunnat tänka strategiskt.
Vår strategi från kyrkan är att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassa vår verksamhet efter deras riktlinjer. Vi har respekt för den
svenska modell som bygger på kunskap och som innebär att vi behandlas
som vuxna människor. Det är också det vi vill förmedla, för ytterst handlar
det om tillit. Vi kommer att fortsätta med gudstjänster och den verksamhet
som inte riktar sig till riskgrupper, men kommer att vara snabba med att
ställa om i fall direktiven förändras.
Nu har vi alla ett ansvar att hjälpa och stötta varandra och skapa och
fördjupa relationer som bygger på tillit och inte misstro. Lycka till och tänk
på att snart vänder det och då gäller det att snabbt vara på banan igen och
bygga på det fina samhälle vi faktiskt har.
Allt gott och Guds frid!
Stefan Dalevi
kyrkoherde

Frågor 0550-879 16, 879 46
Vi har stängt fredag den 22/5. Semesterstängt vecka 28, 29 och 30.

Begravningar
i coronatider
När en anhörig eller vän gått bort
behöver vi få samlas, ta avsked
och sörja tillsammans.
Men på grund av coronaviruset
befinner vi oss, liksom resten
av världen, i en speciell situation.
För att förhindra smittspridning
behöver vi anpassa begravningsgudstjänsten. Svenska kyrkan hjälper
dig som närstående att utforma en begravning som både är fin och
meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

Drop in-dop
och
drop in-vigslar
i Skärgårdskapellet
Lördagen den 6 juni
kl. 11.00-16.00
När det gäller drop in-vigsel skall en
av er vara tillhörig Svenska kyrkan.
Ni behöver också en giltig hindersprövning från Skatteverket.
Hör gärna av dig till
pastorsexpeditionen
om du vill veta mer 0550-879 00
eller kristinehamn@svenskakyrkan.se

Café Pärlan
Det är nu klart att Robert Karlsson som driver Drevstabageriet kommer
att driva Café Pärlan denna sommar.
Vi ser fram emot en härlig fikasommar!

www.svenskakyrkan.se/kristinehamn

