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Arbogabygdens församling 

Postadress: Box 155, 732 23 Arboga 
Besöksadress: Östra Nygatan 12

Telefon: 0589-884 00 
Öppettider växeln: 
Måndagar, tisdagar och
torsdagar kl. 10-12 och kl. 13-15
Onsdagar stängt 
Fredagar kl. 10-12

Heliga Trefaldighets kyrka är öppen alla dagar mellan 
kl. 10:00-16:00 för enskild bön och ljuständning.

E-post: arbogabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/arboga

Med reservation för ändringar. Vi uppdaterar vår 
hemsida och Facebook med ny information. 
Bilder: Arbogabygdens församling, Pixabay (sida 3) och 
sida 5: Semla Fettisdagen Johannes Frandsen /Ikon 
sida 5: Askonsdagen, Midfastosöndagen och Femte 
söndagen i fastetiden, dymmel, korsfäste på sida 6, 
påskdagen på sida 7 - alla Magnus Aronson /Ikon,
sida 6 Palmsöndag Albin Hillert /Ikon, 
sida 6 Nattvard skärtorsdag Kristin Lidell /Ikon
sida 7 Kristi himmelfärdsdag Torsten Bundsen /Ikon.

Kyrkoherde
Joakim Vikström
Tel 0589-884 07

Kyrkogårds- och 
fastighetschef
Johan Karlefors 
Tel 0589-884 06

PRÄSTER
Johan Linnman
Tel 0589-884 41
Eva Lindberg
Tel 0589-884 43
Anna Katri Kuronen
Tel 0589-884 44

DIAKONER
Lena Lindgren
Tel 0589-884 18
Ulrika Picadon
Tel 0589-884 20

Vi finns här för dig.

KONTAKT

TANKAR KRING PÅSKEN FRÅN VÅR 
KYRKOHERDE JOAKIM VIKSTRÖM
Påsken! En, för mig, underbar högtid. 
Något stort sker, som jag inte helt kan 
förstå eller greppa. Jesus, Guds son, 
kommer hit till jorden för att visa oss 
hur vi ska vara mot varandra, dör för 
vår skull och uppstår för att du och jag 
skall möta en framtid. 

Det händer så mycket i påskens 
drama och jag vill uppmuntra dig att 
gå på gudstjänster för att uppleva 
hela påsken. Från den speciella 
skärtorsdagen då det går mot det 
svåra, hur mässan firas och altaret kläs 
av. Till den dystra långfredagen då Jesus 
korsfästs och dör. Till påskaftons natt 
och påskdagens glädje i uppståndelsen 
och mötet med den uppståndne Jesus 
på Annandag påsk. 

Följ med och möt Jesus som segrar 
över död och ondska. Jesus som i sin 
kärlek till oss visar att vi hör samman 
med honom i en mänsklighet. 
En mänsklighet som inte skall söndras 
av krig och konflikter. 

Följ med och upplev påsken som 
handlar om att livet vinner över döden, 
att kärleken är starkare än hatet. Låt 
denna påsk bli en tid när du i stället 
för att försöka förstå uppståndelsen, 
försöker leva i den genom att säga Ja 
och finnas för andra, genom att visa på 
medmänsklig kärlek i en sargad värld. 

Tillsammans med Jesus Kristus kan 
vi visa att ljuset lyser i mörkret och 
mörkret har inte övervunnit det.



KOM OCH LEK MED OSS!
För stora och små: Vi umgås, leker, pysslar och sjunger tillsammans. 

Med reservation för ändringar. 
Senaste nyheter finns på 
www.svenskakyrkan.se/arboga. 
Du kan även skanna koden nedan med t.ex. 
kameran på din mobiltelefon för att komma 
direkt till vår sida med information kring våra 
barnverksamheter.

ÖPPET KYRKIS ... en mötesplats för 
barn 0-6 år tillsammans med vuxen. 
Ingen anmälan behövs, ni kommer och 
går som det passar inom öppettiderna. 
Arboga, Trefaldighetsgården
Hökenbergsgränd 11
Onsdagar kl. 14:00-16:00
Fredagar kl. 9:30-12:00

Götlunda, Sockenstugan
Kyrkvägen
19 april: kl. 9:30-11.30

Medåker, Klockargården
Sockenvägen
19 och 26 april: kl. 9:30-11:30

KLAPP OCH KLANG ... en 
gudstjänst som vänder sig till barn från 
0 år och uppåt, som tillsammans med 
vuxna sjunger sånger, visor, ramsor och 
använder rytminstrument. 
Arboga, Heliga Trefaldighets kyrka
Järntorget
Fredagar, jämna veckor kl. 9:30-10:00

Götlunda, Götlunda kyrka
Kyrkvägen
03 maj 2022: kl. 9:30-10:00

BABYCAFÉ ... en träffpunkt utformad 
för de minsta, 0-2 år. Under våra träffar 
kommer fokus vara på dig och ditt barns 
samspel samt hur det är att vara förälder. 
Arboga, Trefaldighetsgården
Hökenbergsgränd 11
Torsdagar, kl. 9:30-12:00

OBS.: Veckan 
innan påsk, 
stilla veckan, 
11:e-17:e april 
2022, har vi 
stängt.

VÅRA TORSDAGSTRÄFFAR 
MED SOPPLUNCH

7 april ”Månadens Präst”
Broccolisoppa med cheddarost

21 april ”Husmors Husförhör”
Tacosoppa

28 april ”Hemlig gäst”
Grön ärtsoppa med pepparrotsklick

Du betalar kontant eller med Swish.  
50:- servering, 25:- för en matlåda att 
ta med hem. Vid servering ingår kaffe 
och gobit.

Observera: 14 april är Skärtorsdag - 
ingen sopplunch den dagen.

Torsdagar kl. 12:00
Trefaldighetsgården

kl. 12-13 Sopplunch
kl. 13 Program och kaffestund
ca. kl. 13:45 Avslutning med andakt

VÄLKOMMEN TILL 
VÅRA TRÄFFAR I APRIL
Bibelsamtalsgrupp
Måndagar kl. 10:00
(inte 11:e & 18:e april)
Trefaldighetsgården
Kontakt: Östen 0589-884 47

Träffpunkt
Torsdagar kl. 10:00-12:00
Sockenstugan, Götlunda
Kontakt: Lena 0589-884 18

Promenad mellan broarna
Fredagar kl. 10:00 
(inte 15:e april)
Utgångspunkt Herrgårdsbron
Kontakt: Ulrika 0589-884 20

Götlunda kyrklig syförening
Onsdagar jämna veckor kl. 14-16:00
Sockenstugan, Götlunda
Kontakt: Anne Björkman 
070-252 44 26

Språkcafé - en mötesplats där vi
pratar lätt svenska
Onsdagar kl. 14:30-16:30
Örtagårdskyrkan
Kontakt: Ulrika 0589-884 20

Franciskuscirkel
Onsdagar jämna veckor kl. 18:00
Heliga Trefaldighets kyrka
Kontakt: Östen 0589-884 47

Strokegrupp (föranmälan krävs)
Fredag 1 april kl. 13:00-14:30
Trefaldighetsgården
Kontakt: Lena 0589-884 18



APRIL - VECKA 13/14

09:30 Öppet Kyrkis, Trefaldighetsgården
10:00 Promenad mellan broarna, Herrgårdsbrons norra sida
13:00 Strokegrupp, Trefaldighetsgården

Första söndagen i fastan 
11:00 Högmässa, Heliga Trefaldighets kyrka
18:00 Gudstjänst, Medåkers kyrka

10:00 Bibelsamtalsgrupp, Trefaldighetsgården
Samtal om kvinnor i Bibeln, vi använder kreativa metoder
för att förstå meningen bakom orden.

08:00 Mässa, S:t Nicolai kyrka
14:00 Andakt, Klockargården i Medåker
14:00 Götlunda kyrklig syförening, Sockenstugan i Götlunda
14:00 Öppet kyrkis, Trefaldighetsgården
14:30 Språkcafé, Örtagårdskyrkan
18:00 Meditation och musik, Heliga Trefaldighets kyrka
18:00 Franciskuscirkel, Heliga Trefaldighets kyrka
18:00 Finskspråkig församlingskväll, Trefaldighetsgården

09:30 Babycafé, Trefaldighetsgården
10:00 Träffpunkt, Sockenstugan i Götlunda
12:00 Torsdagsträff med sopplunch, Trefaldighetsgården

09:30 Klapp och Klang, Heliga Trefaldighets kyrka
09:30 Öppet kyrkis, Trefaldighetsgården
10:00 Promenad mellan broarna, Herrgårdsbrons norra sida

Palmsöndagen
11:00 Högmässa, Heliga Trefaldighets kyrka med Micke Lundqvist 
- digital marimba 
15:00 Familjegudstjänst, Götlunda kyrka Sjungiorer

FREDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

01

03

04

ONSDAG
06

TORSDAG
07

FRÅN FASTAN TILL PINGST
PÅ TRETTON STEG

KÄNNER DU TILL VÅR FASTEKALENDER? 

Du kan ladda ned kalendern som pdf på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/arboga/nyheter/fastekalender-2022
Skanna koden bredvid med t.ex. kameran på din 
mobiltelefon för att komma direkt till sidan.
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Fettisdagen är sista dagen 
innan den fyrtio dagar långa 
fastetiden.
Passa på och unna dig en 
semla - eller annat gott!

Askonsdagen inleder 
fastan. Enligt gammal 
tradition gör prästen 

korstecken i pannan med 
aska på dem som deltar 

i mässan denna dag. Det 
görs som en påminnelse om 

vår dödlighet. Människan 
är skapad av stoft och ska 

återvända till jord.

3

Midfastosöndagen är den 
fjärde söndagen i fastetiden. 
Symbolen för denna dag är 
oblaten – livets bröd som 
befriar från skuld. Jesus är 
brödet som kommit för att 
köpa mänskligheten fri.

I slutet av fastetiden kommer Jungfru Marie 
bebådelsedag och bryter fastan. På 

bebådelsedagen räknar vi nio månader 
till jul, och det var enligt traditionen 

denna dag som Maria fick veta av ängeln 
Gabriel att hon skulle bli mor till Jesus.

4

FREDAG
08

Fastan ger oss tid för 
eftertanke och bön, och tid 

att växa i tron. Nu är vi mitt i fastan 
och förberedelsetid inför påsken. En 
möjlighet för eftertanke och att 

hitta fokus.

SÖNDAG
10



På skärtorsdagen instiftade Jesus det 
nya förbundets måltid, nattvarden. Han 
bad oss att fira den till hans åminnelse. 
En gammal tradition som hör till denna 

dag är fottvagningen. Jesus tvättade 
lärjungarnas fötter innan de gick till 
bords, för att visa att han var deras 

tjänare. Detta görs symboliskt i en del 
svenska församlingar. Förr bjöd klostren 
ofta in fattiga på skärtorsdagen, de fick 
fottvätt och mat. Skärtorsdagen är en 

glädjens dag. 

Palmsöndagen inleder Stilla 
veckan, dagarna precis före 
påskdagarna. På ett lugnt och 
stillsamt sätt förbereder man 
sig för påsken. Palmbladet är en 
symbol för seger och hyllning. När 
Jesus red in i Jerusalem hyllade 
folket honom med palmgrenar.

Den femte söndagen i fastetiden markerar starten för 
andra stadiet i fastan och är inledningen på passionstiden. 
”Passio” är latin och betyder lidande, man ska tänka på 
Jesu kval. På 1600-talet fanns det något  som hette 
”passionskompass”.  Den visade olika aspekter av Jesu 
lidande  och användes för att meditera i passionstiden.

FRÅN FASTAN TILL PINGST

6

5

7

Onsdagen i Stilla veckan kallas 
dymmelonsdag efter den 
medeltida seden att vira tyg kring 
kyrkklockornas kläppar för att de 
skulle ljuda dovt. Ibland byttes 
kläppen ut mot en träkläpp, alltså
en dymmel.

8

9

På långfredagen går Jesus 
i döden för vår skull. Denna 
dag står korset i fokus. 
Dessutom beds särskilt 
utförliga förböner för hela 
världen denna dag. Förr fick 
inte barnen leka denna dag 
och väldigt långa predik-
ningar hölls. På engelska 
heter dagen ”Good Friday”, 
en dag för försoning. 
Korsfästelsen är sorglig men 
leder till något väldigt bra.

PÅ TRETTON STEG

10

På påskafton ligger Jesus i graven. I kyrklig 
tradition är dagen stilla. På kvällen går man 

till kyrkan och firar påsknattsmässa, som 
symboliserar vakan vid Jesu grav. Denna 

mässa kallas ”Vigiliemässa”.
Förr döptes många denna dag. Är du intres-

serad i dop? Kontakta oss via hemsidan eller 
telefon: 0589-884 01 (Anne Sjösten)
www.svenskakyrkan.se/arboga/dop

På påskdagen uppstod 
Jesus ur sin grav igen och 

gav människan tron på livet 
efter döden, det eviga livet. 

Annandag påsk är dagen 
då lärjungarna såg Jesus ta 
en bit bröd, läsa tackbönen 

och bryta brödet. Då 
öppnades deras ögon och 

de kände igen honom. 
Annandagen är en så kallad 

efterfirningsdag,
precis som annandag jul, 

som markerar ledighet och 
att det är en stor högtid.

12

Enligt legenden blev Kristi 
fotavtryck kvar på stenen 
när han lyftes upp i höjden i 
lärjungarnas åsyn, på Kristi 
himmelfärdsdag. Då hade 
han varit återuppstånden i 
fyrtio dagar.

Tio dagar efter Kristi himmelsfärd är det pingst. Då firar vi att Guds Ande, hjälparen, är hos oss. När 
den Helige Ande kom till lärjungarna dånade det som en stormvind. Lärjungarna blev upprymda och 

pingsten kallas för hänryckningens tid. 
Pingsten är kyrkans födelsedag!

13
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PÅSKENS GUDSTJÄNSTER
VÄLKOMMEN IN!

SKÄRTORSDAG 14 APRIL
18:00 Skärtorsdagsmässa S:t Nicolai kyrka
19:00 Skärtorsdagsmässa Medåkers kyrka
19:00 Ekumenisk Skärtorsdagsmässa
Götlunda kyrka

LÅNGFREDAG 15 APRIL
11:00 Långfredagsgudstjänst
Heliga Trefaldighets kyrka
11:00 Ekumenisk långfredagsgudstjänst
Equmeniakyrkan i Lunger
15:00 Korsvägsandakt Heliga Trefaldighets kyrka
18:00 Musikgudstjänst 
Heliga Trefaldighets kyrka

PÅSKAFTON 16 APRIL
14:00 Finskspråkig gudstjänst S:t Nicolai kyrka
23:30 Påsknattsmässa S:t Nicolai kyrka

PÅSKDAGEN 17 APRIL
11:00 Högmässa Heliga Trefaldighets kyrka
15:00 Påskdagsgudstjänst Medåkers kyrka
15:00 Ekumenisk påskdagsgudstjänst
Götlunda kyrka

ANNANDAG PÅSK 18 APRIL
15:00 Högmässa efter pilgrimsvandring 
Säterbo kyrka



16

08:00 Mässa, S:t Nicolai kyrka
14:30 Språkcafé, Örtagårdskyrkan
18:00 Meditation och musik, Heliga Trefaldighets kyrka

Skärtorsdag
10:00 Träffpunkt, Sockenstugan i Götlunda
12:00 Fredsbön, Heliga Trefaldighets kyrka
18:00 Skärtorsdagsmässa, S:t Nicolai kyrka 
Diakonikör och konfirmander
19:00 Ekumenisk Skärtorsdagsmässa, Götlunda kyrka
19:00 Skärtorsdagsmässa, Medåkers kyrka 
med Medåkers kyrko- och hembygdskör
20:00 Motorburen ungdom, Avgång från långtidsparkeringen

Långfredag
11:00 Långfredagsgudstjänst, Heliga Trefaldighets kyrka
11:00 Ekumenisk Långfredagsgudstjänst, Equmeniakyrkan i Lunger
15:00 Korsvägsandakt, Heliga Trefaldighets kyrka
18:00 ”När livet inte blir som vi har tänkt oss” - en musikgudstjänst om 
det svåra, Heliga Trefaldighets kyrka Franciskuskören, Patrik Ahlberg, 
Elina Hultman och Hanna Lindahl

Påskafton
14:00 Finskspråkig gudstjänst, S:t Nicolai kyrka
23:30 Påsknattsmässa, S:t Nicolai kyrka med Konfirmander

Påskdagen
11:00 Högmässa, Heliga Trefaldighets kyrka
15:00 Påskdagsgudstjänst, Medåkers kyrka 
med Medåkers kyrko- och hembygdskör
15:00 Ekumenisk Påskdagsgudstjänst, Götlunda kyrka 
med Götlunda kyrkokör och brassensemblen ”Tryck och blås” 

APRIL - VECKA 15

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

SÖNDAG

13

14

15

17
LÖRDAG

Annandag påsk
13:00 Pilgrimsvandring som avslutas med högmässa, Säterbo kyrka
15:00 Högmässa, Säterbo kyrka

09:30 Öppet kyrkis, Sockenstugan i Götlunda och Klockargården
i Medåker För barn 0-6 år tillsammans med vuxen. Ingen anmälan 
behövs, ni kommer och går som det passar mellan kl. 09:30-11:30. 

08:00 Mässa, S:t Nicolai kyrka
14:00 Götlunda kyrklig syförening, Sockenstugan i Götlunda
14:00 Öppet kyrkis, Trefaldighetsgården
14:30 Språkcafé, Örtagårdskyrkan

09:30 Babycafé, Trefaldighetsgården
10:00 Träffpunkt, Sockenstugan i Götlunda
12:00 Torsdagsträff med sopplunch, Trefaldighetsgården
18:30 Körkonsert V-Dalakören, S:t Nicolai kyrka

09:30 Klapp och Klang, Heliga Trefaldighets kyrka
09:30 Öppet kyrkis, Trefaldighetsgården
10:00 Promenad mellan broarna, Herrgårdsbrons norra sida

12:00 Fredsbön, Heliga Trefaldighets kyrka
16:00 Orgelkonsert Gustav Jannert, S:t Nicolai kyrka

Andra söndagen i påsktiden 
11:00 Högmässa, Heliga Trefaldighets kyrka 
med Arbogabygdens Kammarkör
18:00 Körkonsert Hägerstens Acapella,
 Heliga Trefaldighets kyrka

VECKA 16 - APRIL

18
MÅNDAG

TISDAG
19

ONSDAG
20

TORSDAG

FREDAG
22

21

24
SÖNDAG

LÖRDAG
23



10:00 Bibelsamtalsgrupp, Trefaldighetsgården
Samtal om kvinnor i Bibeln, vi använder kreativa metoder
för att förstå meningen bakom orden.

09:30 Öppet kyrkis, Klockargården Medåker
För barn 0-6 år tillsammans med vuxen. Ingen anmälan behövs, 
ni kommer och går som det passar mellan kl. 09:30-11:30. 

08:00 Mässa, S:t Nicolai kyrka
14:00 Öppet kyrkis, Trefaldighetsgården
14:30 Språkcafé, Örtagårdskyrkan

09:30 Babycafé, Trefaldighetsgården
10:00 Träffpunkt, Sockenstugan i Götlunda
12:00 Torsdagsträff med sopplunch, Trefaldighetsgården
18:00 Franciskusmässa, Heliga Trefaldighets kyrka Franciskuskören

09:30 Öppet kyrkis, Trefaldighetsgården
10:00 Promenad mellan broarna, Herrgårdsbrons norra sida
15:00 Orgelkonsert, Säterbo kyrka
17:00 Afterwork Orgelkonsert, Heliga Trefaldighets kyrka
18:30 Orgekonsert: Mingel och skrivrelease ”Orgelsafari i 
Arbogabygden”, Heliga Trefaldighets kyrka

09:00 Peter van Tout: workshop om Partimento, S:t Nicolai kyrka
12:00 Fredsbön, Heliga Trefaldighets kyrka
15:00 Orgelkonsert Stephen Craig, Götlunda kyrka
18:00 Orgelkonsert Mattias Eklund, S:t Nicolai kyrka
19:00 Valborgsfirande, Medåkers kyrka 
med Medåkers kyrko- och hembygdskör
19:00 Valborgsfirande, Equmeniakyrkan i Lunger

VECKA 17 - APRIL

TORSDAG
28

MÅNDAG
25

TISDAG
26

ONSDAG
27

FREDAG
29

LÖRDAG
30

VI TIPSAR TILL PÅSKMENYN: 
HUSMORS GYLLENGULA 
KYCKLINGSOPPA

300g kycklinglårfilé
1 gul lök
2 morötter
3 vitlöksklyftor
300 gr broccoli (gärna färsk)
Olja till stekning
Salt & peppar 

1-2 msk vanlig curry
1 krm gurkmeja
1 liter vatten
1 hönsbuljongtärning
1 svampbuljongtärning
2 dl vispgrädde

Recept för 4 personer

1. Skär kycklingen i mindre bitar. 

2. Hacka lök & vitlök samt riv morötterna på det grövre. 

3. Dela broccolin i små buketter. 

4. Krydda kycklingen med salt och peppar och bryn i olja tills den får fin färg. 
Lägg i alla grönsaker utom broccolin och låt de fräsa med någon minut utan 
att det tar färg. Strö över curry och gurkmeja och rör om.

5. Häll på vatten och grädde och smula ner buljongtärningarna. Låt soppan 
sjuda i ca 15 min. Lägg i broccolibuketterna när det är 3 minuter kvar. 
Smaka av med salt och peppar. 

6. Serveras med något gott bröd. Ät och njut!



Du kan ge kollekt via Swish även när vi inte firar 
gudstjänst. Swisha till 123 495 62 56, eller 
skanna QR-Koden till höger. Tack för din gåva!
03 april 
           
10 april                 
14 och 15 april   
17 april                 
18 och 24 april   

Kristna fredsrörelsen, Asylrättscentrum 
och Svenska kyrkan i utlandet
Act Svenska kyrkan
Diakonin i Arbogabygdens församling
Finnåkers kursgård
Act Svenska kyrkan

Skanna koden i Swish-appen:

ORGELVECKA
i Arboga

25 april -1 maj 2022
Måndag 25/4, tisdag 26/4 och onsdag 27/4
Heliga Trefaldighets kyrka
”Fabbe i orgelhuset” ges till kommunens skolor

Torsdag 28/4 och fredag 29/4
Heliga Trefaldighets kyrka
Orgelbygge med kommunens skolor

Fredag 29/4 15:00, Säterbo kyrka
Orgelkonsert Hanna Lindahl

Fredag 29/4 17:00
Heliga Trefaldighets kyrka
After work konsert Daniel Larsson

Fredag 29/4 18:30
Heliga Trefaldighets kyrka
Mingel och Skivrelease av Hanna Lindahls skiva 
”Orgelsafari i Arbogabygden”

Lördag 30/4 9:00-12:00, Nicolai kyrka
Peter van Tour leder workshop om Partimento

Lördag 30/4 15:00, Götlunda kyrka
Orgelkonsert Stephen Craig

Lördag 30/4 18:00, Nicolai kyrka
Orgelkonsert Mattias Eklund

Söndag 1/5 11:00
Heliga Trefaldighets kyrka
Festhögmässa med Louis Viernes Messe  
Solenne för kör och två orglar
Orgel: Stephen Craig och Mattias Eklund
Kören Soli Deo Gloria under ledning av 
Hanna Lindahl

Söndag 1/5 14:00
Medåkers kyrka
Orgelkonsert Hanna Lindahl

Söndag 1/5 17:00
Heliga Trefaldighets kyrka
Avslutningskonsert med Hanna Lindahl,  
Mattias Eklund, Stephen Craig, Daniel Larsson

KYRKTAXI TILL GUDSTJÄNSTEN!
Kyrktaxi kan du använda till gudstjänster 
i alla våra kyrkor. Det kostar dig 20:- 
enkelresa. Kom ihåg att uppge att det är 
kyrktaxi du önskar beställa.
Tel 0589-66 66 66 

www.arbogataxi.se

Med reservervation för ändringar. För aktuell program, välkommen till vår hemsida!

Ta en paus från vardagen, koppla av 
och njut en stund i lugnet. Släpp loss 
dina tankar i meditation och musik. 
Allt utan krav - var helt enkelt dig själv. 

Det finns filtar och kuddar på plats och 
vi välkomnar dig att slå dig ner. Om du 
vill, så finns möjlighet att tända ett ljus 
och be ett förbön.

Vi träffas varje
onsdag fram till 
påskhelgen. 
Plats: Heliga 
Trefaldighets 
kyrka
Varmt välkomna!

ONSDAGAR KL. 18:00

Våra körer övar regelbundet och deltar i 
bl.a. högmässor, musikgudstjänster och 
konserter. Vi har barn- och ungdoms-
körer, flickkör och gosskör, sjungiorer i 
Götlunda och olika vuxenkörer i Arboga, 
Götlunda och Medåker. Att sjunga i kör är 
hälsobefrämjande och är till gläde för både 
utövaren och den som lyssnar. 
Vill du veta mer? 
Besök oss gärna på hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/arboga/korer

SJUNG I KÖR!



För människor och fred i Ukraina.
Krig och konflikter pågår även i andra 
regioner. Låt oss be för fred.
Torsdagar och lördagar kl. 12:00
Efter påskhelgen: lördagar kl. 12:00
Heliga Trefaldighets kyrka

Молитва

Трисвятий Боже, Творець і Спаситель! 
Ми молимося про події в Україні та 
навколо неї.

Ми молимося про те щоб Ти дав 
політикам та керівникам розуміння, 
хоробрість та силу діяти направлену на 
шлях миру.

Укріпи єдність між людьми, народами 
та країнами. Допоможи нам усім 
сприяти миру та примиренню.
Іісусе Христе, наш Визволитель, дай 
спокій нашим стурбованим серцям. 
Прийди зі Своїм миром. 

Амінь.

Heliga treeniga Gud, du som är världens 
upprätthållare och frälsare. 

Vi ber för situationen i och omkring 
Ukraina.

Vi ber om insikt, mod och handlingskraft 
hos politiker och ledare att gå fredens 
väg.

Stärk enheten mellan människor, folk och 
stater. Hjälp oss alla att verka för fred 
och försoning.
Jesus Kristus, vår befriare, ge våra oroli-
ga hjärtan ro. 
Kom med din fred. 

Amen.

BÖN FÖR FRED I OCH OMKRING URAINA

Sveriges kristna råd formulerade en bön för fred i och omkring Ukraina under ett sty-
relsemöte den 18 februari. Nu finns denna bön översatt till ukrainska. Översättningen 
är gjord av Tatiana Hedfeldt.


