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Daniel, ny
kyrkoherde
Mitt namn är Daniel Andrén
och jag är ny kyrkoherde i
Gästrikekustens pastorat.
Jag har min bakgrund i f.d. Jugoslavien,
närmare bestämt Bosnien. Vår familj kom
till Sverige 1992 tillsammans med många
andra flyktingar som då kom från Balkan.
Jag prästvigdes i Uppsala domkyrka 2015.
Innan dess har jag varit bland annat kan
tor i Strömsbro kyrka.
Jag har närmast arbetat som försam
lingsherde i Bollnäs och Rengsjö försam
lingar i Bollnäs pastorat. Jag bor i Gävle,
så flytten till Gästrikekusten känns som
ett naturligt steg.
I början på min prästutbildning gjorde
jag praktik i Hille församling, så Hille är
jag inte helt obekant med. Dessutom har
vi en stuga på Eskön. Hamrångebygden är
däremot mer obekant för mig. Jag ser fram
emot att utforska och lära känna den.
Så här i början på min tjänst har jag fun
derat på vad det är som är karakteristiskt
för Gästrikekustens pastorat. Förutom alla
människor och den fina verksamheten som
bedrivs, har det slagit mig att båda våra
kyrkor, Hamrånge och Hille, är byggda
på en ås, en höjd. De syns vida omkring.
Jag kom att tänka på Jesu ord i Matteus
evangelium ”En stad uppe på ett berg
kan inte döljas.” (Matt 5:14) Det är min
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Musikerna
i Martna
förhoppning att våra kyrkor ska vara en
fristad för oss alla. En fristad dit vi kän
ner oss välkomna i både glädje och sorg, i
vardag som i fest. Jag hoppas att de också
alltid ska påminna oss om vårt uppdrag,
att sprida det glada budskapet till alla
människor och att Gud alltid finns ibland
oss. Att vi liksom inte ”döljer” det mitt i
alla vardagliga göromål som måste hinnas
med.
Kyrkoherdeuppdraget handlar mångt
och mycket om administration, men inte
bara det. Det handlar också om ett andligt
ledarskap. Därför vill jag också vara med
i församlingarnas olika verksamheter, fira
gudstjänst och träffa er församlingsbor i
olika sammanhang.
Har du vägarna förbi församlingsgården
i Hille, där jag har mitt arbetsrum, kom
gärna in och hälsa på! Vi ses!
Med önskan om Guds rika välsignelse över
er och dem ni älskar!

Gästrikekustens Pastorat har en vän
församling i Estland. Vi har haft goda
kontakter snart 9 år. Genom åren har vi
besökt varandra med körer, kyrkorådet,
kyrkvärdar och en del av personal.
För 150 år sedan startade Sångfesti
valen i Estland och vart 5:e år är denna
sångfestival i Tallinn. En månad innan
Sångfestivalen börjar skickas en eld som
färdas vidare genom Estlands olika kom
muner och avslutas i Tallinn.
Eldens färd är lika viktig som själva
Sångfestivalen och välkomnas med pompa
och ståt vid varje plats.
Vi fick en inbjudan från Martna försam
ling att deltaga vid eldens mottagande den
5 juni i Martna kyrka.
Pastoratets musiker Emma, Elisabet,
Olle och Marianne åkte dit för att när
vara och deltaga med sång till eldens ära.
Vi mottogs med stor värme och glädje av
församlingsborna och andra deltagande
gäster.

Daniel Andrén, kyrkoherde

Marianne Hein-Nordström

En hälsning
från Clara
Kära församlingsbor i Hille och
Hamrånge!
Du håller nu i din hand ett försam
lingsblad som innehåller information

från Svenska kyrkan i Hille och Ham
rånge. Eftersom Hille och Hamrånge
hör ihop i Gästrikekustens pastorat,
känns det fint att vi kan belysa och
ge glimtar från båda församlingarna.
Väl mött!
Clara Bergel Jansson, redaktör för
Vägvisaren och församlingspräst

www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat

Hamrånge kyrka renoveras invändigt
En omfattande inre
renovering av Hamrånge
kyrka ska startas i början
av oktober. Det innebär att
kyrkan kommer att hållas
stängd och öppnas igen
tidigast påsken 2020.
Uppvärmning och isolering
I första hand ska golv, tak och fönster
isoleras. Under nuvarande omständigheter
har kyrkan under många år varit stängd
från Trettondedag jul till påsk för att spara
in uppvärmningskostnaderna. Men nu
ska bergvärme installeras. Golvplankor
na lyfts upp och ny isolering läggs ner. I
taket går man in och sprutar in isolerings
material på vinden. Varje fönster komplet
teras med ett innanfönster extra. Kyrkan
kan sedan vara tillgänglig året runt.

Predikstolen
Predikstolen flyttas tillbaka till sin ur
sprungliga plats på pelaren vid vänstra
korläktaren. Det gör att koret blir öppnare
och från fler sittplatser får man bättre
sikt framåt.

Rum längst ner i kyrkan
Några bänkar på varje sida längst ner i
kyrkan tas bort och skapar ett större rum
med plats för bord vid t.ex. kyrkkaffe och
annan gemenskap.

Orgelläktaren
På orgelläktaren tas den utskjutande
läktartungan bort. Även detta är att åter
ställa till ursprunget. Läktartungan är nu
uppstagad. I och med att den tas bort, blir
rummet under ljusare. Läktaren får ett
högre räcke, så att man med nuvarande
säkerhetsbestämmelser får vistas där uppe.

Kök
Ett riktigt kök byggs i rummet till höger
längst ner i kyrkan.
När kyrkan är stängd, firar vi guds
tjänsterna i Bergby församlingshus, Fyren
i Norrsundet eller Österheds kapell. Vi har
även dop i dessa lokaler. Hör av dig till oss
så kan vi hitta tid och plats!
Vi är tacksamma över att få en kyrka
som i framtiden kan hållas öppen året runt,
där uppvärmningen kommer att vara mer
effektiv. Vi ser fram emot att inviga kyr
kan igen till sommaren med stor festlighet.
Clara Bergel Jansson

Konfirmation
Konfirmationstiden är en tid att pratar om viktiga frågor som
livet och döden, kärlek och relationer, vem jag är och vad jag
vill med mitt liv. Det är en möjlighet att lära känna den kristna
trons tankar om Gud – hur kan man tro i en modern värld, vem
är Jesus, kan man förlåta allt? Det gör vi genom diskussioner,
gudstjänster, musik, läger med mera.
Vi tvingar ingen att tro på Gud. Konfirmationstiden är en chans
att själv få tänka till – hur ska man kunna bestämma själv om
man inte har information? Konfirmanderna får möta ungdomar
som själva konfirmerats för några år sedan och nu finns som unga
ledare tillsammans med präster, pedagoger och musiker.
Ordet konfirmera betyder bekräfta och det är dopet som blir
bekräftat i den avslutande konfirmationsgudstjänsten. Flera
ungdomar är odöpta och döps under konfirmationstiden. Dop
gudstjänsten utformas tillsammans med prästen och är öppen
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat

för familj och vänner samt medför också medlemskap i Svenska
kyrkan. Vill man vid konfirmationstidens slut inte konfirmeras,
så är det alltid ett eget, fritt, val.

Konfirmation i Hille församling!
I år erbjuder vi tre alternativ – Konfirmation med (1) av
slutande resa till Assisi i Italien, (2) med resa till Berlin,
eller (3) musik-konfirmation med resa till Reykjavik (alla
alternativ kan också genomföras utan läger om man vill).
Konfirmation är alltid kostnadsfri i Hille församling.
Hör av dig för mer information!
Anmälan snarast till
simon.hedlund@svenskakyrkan.se, 070-396 43 38,
eller ewa.dahl@svenskakyrkan.se, 070-994 83 99
Konfirmand i Hamrånge - se sid 7
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Pilgrimsvandring – en rörelse i tiden
Pilgrimsvandring har blivit en rörelse i
modern tid. De gamla medeltida pilgrims
lederna renoveras, märks upp och tas åter
i bruk. Fler och fler lämnar sitt vardagliga
liv under några dagar och ger sig ut på
vandring. Pilgrimsvandring innebär inte
bara att vandra genom vacker natur och
stressa av. Den ger också möjlighet att
göra en inre resa, reflektera över livets
mening och att ge plats för andlig fördjup
ning. Pilgrimen söker stillhet, enkelhet
och eftertanke.
Santiago di Compostela har blivit ett
känt pilgrimsvandringmål. Men även i
Sverige finns många vandringsleder. En
av dem är Helgonleden som sträcker sig
från Uppsala till Trondheim, det gamla
Nidaros. Leden passerar Gävle – Hille –
Hamrånge.
I somras invigdes en ny sträckning från
Åbo till Trondheim, ”St Olovs Water
way", som anknyter till Helgonleden.
Biskopen i Åbo sände vid en högtid i Åbo

Målet Trondheim nåddes den 29 juli på
S:t Olovdagen. S:t Olov är ett av Nordens
första helgon. Hans grav finns i Trond
heims domkyrka. Budkavlen togs emot
av biskopen av Trondheim.
Den nya leden Åbo – Trondheim kom
mer i ett senare skede att byggas ut österut
mot Novgorod i Ryssland.
Pilgrimens sju nyckelord är Frihet, En
kelhet Tystnad Bekymmerslöshet Lång
samhet Andlighet Delande. Budkavlen
handlade om att ta vara på att Gud vill
berika våra liv. Pilgrimsvandra kan man
göra kort eller långt. Man kan vandra
veckovis eller bara under en dag.

Marianne Udd anordnar endagsvandringar i trakten under hösten.
Välkommen att gå med!:
Lördag 21 september Gråberget Utvalnäs

Domkyrka iväg en budkavle med pilgri
mer, som först färdades över havet. Man
steg iland i Grisslehamn och budkavlen
fördes till fots från plats till plats. Man
kom till Älvkarleby och vandrade då in på
Helgonleden. Många olika personer tog
ansvar för etapperna. På Midsommaraf
ton hade budkavlen nått Trödje. Ingrid
och Ove Israelsson hade tillsammans
med Eva Klingvall vandrat från Hille.
Vid Iggövägen tog Marianne Udd över.
Budkavlen lästes och överlämnades och
vandringen gick vidare.

Kl. 9.30 Dagen inleds med morgonbön
i Böna kapell. Vandring 6-7 km, åter i
Bönan vid 14-tiden, Medtag egen matsäck
för dagen och sköna skor att gå i.

Lördag 12 oktober Hille -Trödje
Kl. 9.30. Dagen inleds med morgonbön i
Hille kyrka. Vandring 7-8 km, åter i Hille
vid 14-15 tiden. Medtag egen matsäck för
dagen, sköna skor och varma kläder.
Marianne Udd ledare och kontakt
tel 026-13 26 69

Herre, visa mig vägen och
gör mig villig att vandra den
Den heliga Birgittas bön
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Vill du veta mer om pilgrimsvandring:
www. helgonleden.n.nu
www. pilgrimstid.nu

www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat

Taizé – en mötesplats med Gud och människor
Ungdomar åker på pilgrimsresa till klostret Taizé i Frankrike.
Klostret startade på 1940-talet av Roger Schutz, en ung man från
Schweiz. Han ville skapa en plats för möten mellan människor och
där försoning kunde skapas. Då var 2:a världskriget nyss avslutat.
Taizé var med i försoningssamtal över gränser för att motverka
hat. Klostret låg precis gränsen mellan det av Nazityskland ocku
perade Frankrike och det som var fritt. Efter kriget växte verksamheten. Under 1970-talet sökte sig fler och fler ungdomar från
hela världen till Taizé. Bröderna tog emot ungdomarna. Musiken
i gudstjänsterna förändrades. Under mycket enkla förhållanden
samlades man veckovis och samtalade över alla gränser. Under
många år har Hilles ungdomar åkt till Taizé under en sommarvecka.
Att vara pilgrim i Taizé är inte att vara ute och vandra, men den
inre resan och andliga fördjupningen är påtaglig. I somras gjorde

Eveniic Norén, 18 år
Konfirmerades 2015 i Hille Kyrka.
– Efter min konfirmation fortsatte jag
vara fadder och ung ledare till kommande
konfirmander. Eftersom tiden gick, fick
jag förfrågan om att bli kyrkvärd. Jag
uppskattar det väldigt mycket, för jag
får lära mig och vara mer delaktig i min
församling.
– Jag uppskattar verkligen att jag får
vara en del av något så fantastiskt som
konfirmand fadder. Varje år träffar jag
nya personer och jag får hjälpa dom att
få ha sin bästa konfirmandtid. Jag och
några andra faddrar går även en speciell
ledarutbildning där vi får lära oss mer om
pedagogik och teologi, för att vi ska kun
na hålla egna pass med konfirmanderna
och faddrarna. Det betyder mycket att vill
man utvecklas så kan man utvecklas, och
det är precis vad denna utbildningen gör.
Jag får växa som person.

Berätta om Taize!
– Jag har varit i Taizé tre gånger och det
är lika underbart varje gång. Anledningen
till att jag åker tillbaka är för att det är en
stor mötesplats för ungdomar från hela
världen. Men sen är det också för att det
är en speciell känsla där som inte går att
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat

21 ungdomar med ledare en resa till Taizé. Livet i Taizé bygger på
att man hjälps åt med det praktiska, men också att man delas in i
smågrupper och varje dag reflekterar över en text eller tanke. Det
råkade infalla under den varmaste veckan i Frankrike med temperaturer upp till 40 grader. Vi bodde i tält, städade toaletter, serverade mat och mötte många nya vänner. Vi pratade och delade
tankar om livet och Gud. I somras var vi ”bara” 800 pers under vår
vecka. Men det vanliga är att Taizé samlar tusentals ungdomar.
Kyrkan i Taizé ligger mitt i området. Flera gånger har den fått byggas ut för att få plats med alla. Där firas tre gudstjänster per dag.
Taizébröderna fortsätter att verka för fred och försoning. Senast har man vid flera tillfällen bjudit in muslimska ungdomar som
möter kristna ungdomar. Lukas och Eveniic från Hille har varit med
flera somrar i Taizé.

förklara. Man går och ber tre gånger och
dagen varje dag och har tio minuters tyst
nad varje gång, det är speciellt, men så fint.
De ger en andrum för sig själv som man
kanske inte hittar hemma. Och det är nog
just det som gör att jag åker tillbaka. För
jag känner frid i mig själv när jag är där.
– Taizé är ett ekumeniskt kloster, där
ungdomar och vuxna, kommer från hela
världen till den lilla byn Taizé i Frankrike.
Man kan sova i tält eller barack. Alla
är välkomna dit och det är väldigt fint,
beroende på ålder så kan man jobba eller
ha bibelstudier där. På kvällarna hänger
man vid Oyak där de är full aktivitet med
sång, lek, glasskiosker och mycket mer. En
väldigt fin plats, och får du förfrågan att
åka till Taizé, gör det! Det gör så mycket
för ens själ och ger ett lugn som är svårt
att hitta någon annanstans. Du kommer
inte ångra dig!

Lukas Norling, 20 år
Konfirmerades sommaren 2014
– Jag är ungdomsledare för Hille kyrkas
konfirmandgrupp och har varit det ända
sedan jag själv konfirmerades, utöver det
så är jag även kyrkvärd i Hille kyrka.

Varför är du engagerad som
konfirmandfadder?

– Ja, till att börja med, så måste jag säga
att min konfirmandtid var bland det bästa
jag har gjort. Det var en självklarhet för
mig att fortsätta som fadder när jag blev
tillfrågad. Jag har stannat just för att det
är en sådan fantastisk verksamhet där jag
har kul och känner att jag kan hjälpa till,
göra nytta, träffa och lära känna en massa
människor och för mig är det en väldigt
speciell plats. Alla de andra faddrarna/
ungdomsledarna och de vuxna ledarna
har blivit en andra familj för mig som inte
går att byta ut.

Hur många gånger har du varit i
Taizé och varför åker du tillbaka dit?
– Jag har varit i Taizé 4 gånger nu, alla
med olika upplevelser, men minst lika här
liga. Jag återvänder dit främst för atmos
fären som finns där med alla människor.
Alla är så snälla, välkomnande och
inbjudande. Sedan så är det ju människ
orna i sig som det är så häftigt att träffa;
andra ungdomar ifrån andra länder som
är i samma ålder, men som lever i andra
kulturer och har upplevt olika saker. Det
är spännande att höra hur andra som är
där tänker kring tro, livet och allmänna
saker. Utöver det så är bönerna väldigt
speciella eftersom de består av nästan bara
sång, en slags meditativ sång, korta sånger
som upprepas. Det är en häftig upplevelse
med så många människor och när man är
där så känns det som att man laddar om
sina batterier och får något slags lugn, det
varar inte länge när man väl kommit hem
men det är fortfarande en riktigt härlig
känsla.
Taizé är en gemenskap av olika män
niskor, tankar, upplevelser och lugn.
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Hösten 2019
BARNSÅNGEN

DECIBELLEN BARNKÖR FÖR DIG SOM FYLLER
FEM ÅR UNDER ÅRET OCH ÄLDRE

I HILLE FÖRSAMLINGSGÅRD

Vi sjunger och pysslar, rör oss och har kul!
Onsdagar kl 16.30-17.15 i Hille församlingsgård.

Kom till oss och sjung med ditt barn!
Att sjunga är ett sätt att kommunicera och
förmedla känslor så som
ÖMHET GLÄDJE LEKFULLHET ALLVAR
Sång och rörelse utvecklar, stimulerar barnets
språkliga och motoriska utveckling.
Vi sjunger onsdag 9.45 och 13.00
fredag 9.15 och 10.00
Alla välkomna!

Ledare: Marianne Hein-Nordström och Ewa Dahl

DU SOM ÄR 7-9 ÅR OCH GILLAR ATT SJUNGA!

Kom med och sjung i vår kör Hilletonerna.

TYCKER DU OM ATT SJUNGA MEN INTE ÄR
SÅ VAN KÖRSÅNGARE!
Kom och prova att vara med i ”Sjung av hjärtat” kören på
Hille församlingsgård jämna veckor på tisdagar och vi startar
termin den 3 sept kl 17.30-19.30.
Självklart har vi fikapaus också. Det finns inga krav att du
måste kunna noter, det viktigaste är att du tycker om att
sjunga. Och vet ni när människor sjunger i kör slår deras
hjärtan i samma takt. Upptäckten har gjorts av forskare i
Göteborg i en studie av musikens effekt på människan.
Marianne musiker och Anneli diakon

Vi utvecklar vårt sjungande och lär oss mer om musik.
Vi sätter upp en musikal och sjunger på konserter
och föreställningar
SÅNG ÄR TOPPEN - FÖR BÅDE KROPPEN OCH KNOPPEN!
Vi träffas kl 17.00 –17.40 på torsdagar
i Hille församlingsgård
Välkomna! Elisabet och Marianne

KÖRSÅNGARE sökes till HILLE KYRKOKÖR
HILLE KYRKOKÖR SÖKER KÖRSÅNGARE TILL SOPRAN 1, TENOR OCH BAS.
Hille kyrkokör är en blandad vuxenkör som sjung
er egna konserter och gör olika framträdanden i
kyrkan. Repertoaren är blandad med tonvikt på
klassisk körmusik, men under det senaste året
har vi bland annat sjungit konserter med Thomas
Di Leva och Tommy Nilsson samt en revy/konsert
med Andreas Sköld.

Kören övar på torsdagar kl. 19.00 i Hille försam
lingshem. Du ska ha en musikerfarenhet antingen
genom att ha sjungit i kör eller
spelat instrument.
Välkommen att kontakta körledare Olle Sköld
0708-57 70 16 olle.skold@svenskakyrkan.se

HAMRÅNGE
KYRKOKÖR
övar onsdagar 19.00 i
Församlingshuset, Bergby
Är du intresserad av att
vara med, kontakta
Emma Wallerberg
tel 0297-572095.

1 Hille församlings

PROMENADGRUPP Öppet hus på Eskön
Öppna
förskola
3
VÄLKOMMEN ATT PROMENERA MED OSS.
2
VARANNAN TISDAG I ESKÖ SKOLA
Måndag och onsdag kl. 9.00-14.30

Barnsång
Onsdag 9.45 och 13.00
Fredag 9.15 och 10.00 (öppet till 13.00)

Måndagar kl 9.30 från Hille församlingsgård.
Avslutas med fika.
Kontaktperson Anneli Ekholm 026-635045

Kaffe och gemenskap. Anna Wedin
kommer med kaffekorgen.
Se annonsering i dagstidning
och på hemsida vilka tisdagar.

Miniorer årskurs 1-3

SOPPLUNCH

Torsdag kl. 15.30-17.30

Juniorer årskurs 4-uppåt
Tisdag kl. 15.30-17.30

Kyrkis 3 år-5 år
Tisdag kl. 9.00-12.00, anmälan krävs
på eva.h.wikman@svenskakyrkan.se

Frågor? Använd mailadressen ovanför!
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1
EN NOTIS
2 3 OM FRIVILLIGT UPPDRAG
Är du intresserad av frivilligt uppdrag?
Hör gärna av dig till diakon
Anneli 026-635045 eller
e-post: anneli.ekholm@svenskakyrkan.se

I HILLE FÖRSAMLINGSGÅRD
SOPPA OCH UNDERHÅLLNING

18/9

Daniel Andrén berättar, Olle
och Elisabet Sköld musicerar
16/10 Anders Sterner underhåller
13/11

www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat

FÖRSAMLINGENS BARN& UNGDOMSVERKSAMHET!
I HAMRÅNGE FÖRSAMLING
MUSIKLEK PÅ FYREN
Tisdagar 10-11
Sång, rytmik och lek för barn
med vuxna.
(ingen anmälan behövs)
Ledare: Susanne Adman
och Siw Lindahl

PILGRIMSBARN
Tisdagar 14.30-16.30
Friluftsliv, Bibelns berättelser, sång,
lek och skapande i församlingshuset.
För dig som är född 2013 och tidigare.
Ledare: Susanne Adman
och Emma Wallerberg

ÖPPEN FÖRSKOLA
Onsdagar 9-12
Fika, sång och lek för barn
med vuxna i församlingshuset.
(ingen anmälan behövs)
Ledare: Susanne Adman
och Emma Wallerberg

KONFIRMANDER
Onsdagar 15-17
För dig som är född 2005 och tidigare
Ledare: Susanne Adman och
Clara Bergel Jansson

ANMÄLAN OCH INFORMATION:
Susanne Adman, församlingspedagog
0297-572092
susanne.adman@svenskakyrkan.se

TacoLov

SOPPLUNCH

med olika program i Kyrkans hus,
Bergby kl 12.00 den 11/9
med Ann-Mari Ahlenius, 9/10
med Daniel Andrén, 6/11
och GRÖTLUNCH 11/12

DIAKONIKONSERT
LOKALA MUSIKER OCH SÅNGARE

Tisdag en gång i månaden
3/9, 1/10, 5/11, 3/12
kl 16.30 – 18.30
i Församlingshuset, Bergby
Skapande verksamhet • Enkel gudstjänst
Tacos • Gemenskap
För alla åldrar!
Ingen föranmälan.

HILLE FÖRSAMLINGSGÅRD

5/10 RETREAT
”Vid Guds hjärta är jag buren”

Lördag 26/10 kl.17.30
i Församlingshuset, Bergby.

Välkomna till retreat i Hille
församlingsgård, Hillevägen 158,
lördagen den 5 okt kl 10-16.

Entré 50:- går oavkortat till
församlingens diakonala verksamhet.

Retreaten är en möjlighet för dig att hämta
andan och vara med din själ.

Vill du medverka?
Kontakta Emma Wallerberg

Retreaten sker i samarbete mellan Equmeniakyrkan i Björke, (Hille Missionsförsamling),
och Svenska kyrkan i Hille.
Ledare är Pär Abrahamsson och
Anneli Ekholm. Anmälan senast den 30/9
och eventuella frågor:
anneli.ekholm@svenskakyrkan.se
Tel: 026-635045
Meddela eventuella allergier.
Varmt välkomna!
Pär och Anneli

KONFIRMATION
Vill du vara med?

Vi ses onsdagseftermiddagar i församlingshuset i Bergby. Vi åker på läger
till Gotland under våren. Mer info av
Clara och Susanne

PILGRIMSVANDRING
Lördag 21/10 mellan Hille och Trödje med 9.30 morgonbön i Hille kyrka.
Vandring 7-8 km. Åter i Hille vid 14-15-tiden. Medtag egen matsäck för dagen,
sköna skor och varma kläder. Kontaktperson Marianne Udd, präst 026-132669

VILL DU HA KOLL PÅ DINA PENGAR MEN TYCKER DET ÄR SVÅRT?
ÄR DU INTRESSERAD ATT FÅ VETA MER OM HUR DU KAN GÖRA?
Under våren 2019 finns det möjlighet att få ta del av vilken hjälp du kan få för
att kunna förbättra din ekonom. Vi i Svenska kyrkan i Hille och Hamrånge kan ge
stöd/hjälp om det finns ett intresse. Hör av dig till diakon Anneli Ekholm
e-post: anneli.ekholm@svenskakyrkan.se, tel: 026-635045, sms 070-32008051

BIBELSAMTAL
i Kyrkans hus, Bergby under ledning
av Sture Larsson. Datum: 3/9, 17/9,
1/10, 15/10, 5/11, 19/1, 3/12, 17/12
kl 13.30 – 15.30
Välkommen!

Svar: Halleluja

www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
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GUDSTJÄNSTERNA
15 september söndag

11.00 Musikgudstjänst. Bill Myles sjunger
och spelar i Hamrånge kyrka
14.00 Nattvardsgudstjänst på Hilleborg
16.00 Mässa i Hille kyrka. Hille kyrkokör
sjunger

22 september söndag

3 november söndag

11.00 Mässa i Österheds kapell
16.00 Hille kyrka ”En hälsning till himlen”.
En minnesstund. Föräldraföreningen mot
narkotika

10 november söndag

11.15 Gudstjänst på Fyren i Norrsundet
16.00 Mässa i Hille kyrka

11.15 Gudstjänst på Fyren i Norrsundet
14.00 Andakt på Hilleborg
16.00 Mässa i Hille kyrka

29 september söndag

17 november söndag

11.00 Pilgrimsmässa i Hamrånge kyrka
16.00 Rastplats temamässa i Hille kyrka.
”Förstörande – till lycka och frihet”. Talare
Anette Uhr

6 oktober söndag

11.00 Gudstjänst på Österhed. Invigning av
den nya askurnlunden.
16.00 Mässa i Hille kyrka

13 oktober

11.00 Mottagande av kyrkoherde Daniel
Andrén i Hille kyrka. Biskop Karin Johannesson,
pastoratets körer m.fl. medverkar. Sammanlyst
till Hille kyrka

20 oktober söndag

11.15 Gudstjänst på Fyren i Norrsundet
för stora och små
16.00 Familjegudstjänst. Barnkören Decibellen sjunger. Vi delar ut Barnbibeln till de som
under året fyller 5 år och bok till den som
fyller 3 år. Konfirmanderna medverkar. Hille
kyrka

27 oktober söndag

11.00 Taizégudstjänst i Österheds kapell.
Hamrånge kyrkokör
16.00 Rastplats - temamässa. ”En resa från
hopplöshet till hoppfullhet” Missbrukets
avgrund och Guds nåd. Talare Lars-Göran
Persson. Sång Pia Edström

2 november lördag Alla Helgons dag

18.00 i Bergby församlingshus. Minnesgudstjänst med ljuständning för de som avlidit
under året. Hamrånge kyrkokör medverkar
18.00 i Hille kyrka. Ljusgudstjänst till de
dödas minne. Solist Jenny Westerlund

11.00 Gudstjänst i Bergby församlingshus
16.00 Mässa i Hille kyrka

25 november

11.00 Mässa i Bergby församlingshus
16.00 Rastplats - temamässa. ”Att överleva
det dysfunktionella” Sofia Larssamils talar.
Sång Sara Kreft

1 december 1 söndagen i advent

11.00 Gudstjänst i Bergby församlingshus.
Hamrånge kyrkokör sjunger
11.00 Mässa i Hille kyrka. Hille kyrkokör och
Hilletonerna sjunger.
11.00 Gudstjänst i Oslättfors kyrka. Glögg,
kaffe och pepparkaka serveras på kyrkbacken
14.00 Adventsgudstjänst på Hilleborg

8 december 2 söndagen i advent

11.00 Luciagudstjänst i Bergby församlingshus
16.00 Mässa i Hille kyrka

9 december måndag

19.00 Luciahögtid i Oslättfors kyrka.
Strömsbro ungdomskörer med Ellen Weiss

13 december fredag

KONTAKTINFORMATION
GÄSTRIKEKUSTENS PASTORAT
Expedition i Hille församlingsgård
026-635030
Telefon och besökstid: mån-ons, fre kl 10-12
Expedition i Hamrånge, Bergby
0297-572090
Telefon och besökstid: tis, ons kl 10-12
E-post: hille.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
PRÄSTER
Daniel Andrén, kyrkoherde
daniel.andren@svenskakyrkan.se

Clara Bergel Jansson
0297-572098
clara.bergel.jansson@svenskakyrkan.se
Simon Hedlund
simon.hedlund@svenskakyrkan.se
DIAKONI
Anneli Ekholm
anneli.ekholm@svenskakyrkan.se

Emma Wallerberg
0297-572095
emma.wallerberg@svenskakyrkan.se
Elisabet Sköld
elisabet.skold@svenskakyrkan.se

070-6480818

Olle Sköld, körledare
olle.skold@svenskakyrkan.se

0708-577016

BARN OCH UNGDOM
Eva Wikman
eva.h.wikman@svenskakyrkan.se

026-635043

Susanne Adman
susanne.adman@svenskakyrkan.se

0297-572092

FÖRSAMLINGSVÄRDINNA
Katarina Ekman
katarina.ekman@svenskakyrkan.se

KYRKVAKTMÄSTARE
Roland Röjestål
roland.rojestal@svenskakyrkan.se

Invigning av den nya
askurnlunden på Österhed
En ny urnlund har anlagts på Österheds kyrkogård. Det är en plats vid en ny stenforma
tion, där urnor gravsätts i lunden runtomkring. Platsen är inte anonym som minneslunden
på den gamla kyrkogården i Bergby. Visserligen är inte den exakta platsen där urnan
är nedsatt markerad. Men om man önskar, kan en plakett med namnet på den som
är gravsatt i urnlunden fästas på muren. Som anhörig får man också om man önskar
vara med vid gravsättningen.
Plaketten beställs hos kyrkogårdsföreståndare Nicklas Lindblom tel 026-635038

Invigning av den nya urnlunden sker den söndag den 6 oktober kl 11 på
Österheds kyrkogård

026-635040

Ewa Dahl
ewa.dahl@svenskakyrkan.se

15 december 3 söndagen i advent

11.00 Gudstjänst i Bergby församlingshus
14.00 Julandakt på Hilleborg
16.00 Mariamässa i Hille kyrka

026-635045

MUSIKER
Marianne Hein-Nordström
026-635042
marianne.hein-nordstrom@svenskakyrkan.se

Siw Lindahl
siw.lindahl@svenskakyrkan.se

22 december 4 söndagen i advent

026-635039

Annika Hugosson, diakoniassistent
026-635033
annika.hugosson@svenskakyrkan.se

18.00 Luciahögtid i Hille kyrka med Hille
kyrkokör, Hilletonerna m.fl.
11.15 Psalmgudstjänst på Fyren i Norrsundet
16.00 Julspel med barnkören Decibellen i
Hille kyrka

026-635032

Christer Berg
christer.l.berg@svenskakyrkan.se
ADMINISTRATION
Björn Dahlgren, kamrer
bjorn.dahlgren@svenskakyrkan.se
Anna Wedin, förvaltningsassistent
anna.wedin@svenskakyrkan.se

026-635037
0297-572094

026-635036
0297-572097

026-635046
026-635030

Charlotte Löfstedt Brännare, ekonom 026-635035
charlotte.brannare@svenskakyrkan.se
Maria Granlund, Hamrånge
0297-572090
maria.c.granlund@svenskakyrkan.se
KYRKOGÅRD OCH FASTIGHETER
Nicklas Lindblom
i Hille och Hamrånge
nicklas.lindblom@svenskakyrkan.se
Hille kyrkogårdsexp
Österhed kyrkogårdsexp

026-635038

026-167122
076-1273962
0297- 572091

OSLÄTTFORS KYRKA
Bokning: www.timecenter.se/oslattforskyrka
Hemsida: www.oslattfors.se
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