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Gästrikekustens pastorat

Ett gemensamt Kyrkofullmäktige valdes 
vid kyrkovalet 2017. De utsåg ett Kyrko
råd med 6 ordinarie och 6 ersättare med 
ansvar för den gemensamma ekonomin 
och för den anställda av personalen. 
Ordförande i kyrkorådet är Sten Öberg.
 Kyrkoherden Daniel Andrén är chef och 
självskriven i Kyrkorådet. Han leder arbetet 
i pastoratet.
 I varje församling finns församlingsråd 
som är utsedda av Kyrkofullmäktige.

Vi möter Lehna Nyberg, ny ordförande 
i Hamrånge församlingsråd. 

Vilken uppgift har församlingsrådet?
- Församlingens grundläggande uppgift 
är gudstjänst, undervisning, diakoni och 
mission. Utifrån den vill vi vara med och 
utveckla gudstjänsterna och verksamhe-
terna i vår församling. Församlingsrådet 
är en styrelse på nio personer som ska 
bevaka församlingsbornas intressen och 
som är nominerade av församlingen. 
Därför vill vi gärna få förslag och idéer. 
Hör av dig!
Vilka visioner har ni?
- Att församlingslivet ska blomstra. 
Vad är på gång?
- Vi är med i planeringen av ett försam-
lingsläger i sommar i Harsa i Järvsö. Vi 
har tankar om att bjuda in till en försam-
lingsafton i höst. Det är roligt att befrämja 
gemenskap på ett otvunget sätt.  Vi har 
också planer på bjuda in en intressant 
föreläsare för en öppen temakväll.

Övriga i Hamrånge församlingsråd: 
Janne Wennberg, Anita Revelj Wahlman, 
Maria Sandström, Kjell Wilund, Soolmaz 
Mohebbi Meymandi, Anna-Karin Åström, 
Lisa Wikblom, Anna-Brita Wahlberg 

Detta är Hille församlingsråd: Ulf  
Zetterholm (ordförande), Christina 
Löfgren, Ann-Katrin Sundqvist, Lena 
Zetterholm, Ingrid Israelsson. 

Ett nytt år har grytt över Gästrike kustens 
pastorat, och en ny mandatperiod har tagit 
vid för våra församlingsråd. I Hille är den 
en trogen skara som fortsätter från förra 
mandatperioden men det har också tillkom-
mit en ny talang som vill stärka upp arbetet.
 De kommande två åren kommer att 
innehålla en del spännande arbete. Hille 
församlingsråd har fått blodad tand på 
att synas ute i församlingen efter höstens 
upplevelse vid ICA och COOP, så liknande 
aktiviteter är inplanerade även under den 
här mandattiden. Det finns även ett arbete 
med att skapa en skrift om Hille kyrka, 
församling och minnen som är knutna till 
dem. Det arbetet kommer att involvera 
såväl församlingsrådet som andra i vår 
bygd. Utöver detta så fortsätter såklart 
även den vanliga verksamheten med att 
besluta kollekter, utse kyrkvärdar, se över 
gudstjänstmusiken, och lyfta röster från 
församlingen. Detta sistnämnda är särskilt 
viktigt, då många kan uppleva det svårt 
att framföra kritiska åsikter direkt till en 
präst, diakon, pedagog eller andra tjänst-
görande i församlingen. Tack gud för att 
församlingsråden vågar!
 Församlingsråden har också som uppgift 
att bära församlingen i sina hjärtan, och 
vid mötena lyfter vi fram den i bön. Så be 
gärna för församlingsrådet, liksom de ber 
för er.

Gud välsigne er!

Simon

Vem är du? 
En gång, på en middag, frågade en yngre 
kommunpolitiker med hög ställning sin 
bordsgranne, en äldre man: -”Vet du vem 
jag är?” Den äldre mannen tittade tillbaka 
på politikern och frågade honom till svar: 
-”Vet du själv vem du är?” Vi kanske drar 
på munnen och tycker att det var ett bra och 
roligt sätt av den äldre mannen att sätta dit 
denne något väl självgode politikern. Men 
vid närmare eftertanke är svaret djupare 
än så. Vet du själv vem du är? Den frågan 
behöver vi alla lite då och då fundera över.  
 Vårt kyrkoår är uppdelat i en cykel som 

i sin helhet bildar en förhoppningsvis sund 
andlig tillvaro. Här finns festernas tider, Jul, 
Påsk och Pingst. Växtens och mognadens 
tid under sommaren och hösten, som vi 
kallar trefaldighetstiden. Här finns också 
det som vi kallar för förberedelsetider eller 
fastetider, advent och påskfastan eller stora 
fastan.
 Det är kanske just under fastetiden som 
den gamle mannens fråga passar så väl in. 
Här finns möjligheten för oss att fråga oss 
”Vem är jag?” Vilka är vi i förhållande till 
våra nära och kära, våra vänner och arbets-
kamrater? Vilka är vi i det samhälle som vi 
lever i eller i den församling som vi är aktiva 
i? Vem är jag för mig själv, och vem är jag för 
Gud? Dessa frågor, även om de inte alltid är 
klart och tydligt uttalade, finns alltid inom 
oss. Ibland mer framträdande än annars. 
 Fastetiden tillåter oss att dra oss tillbaka 
med Jesus till oss själva. Den sporrar oss 
att tillsammans med Jesus reflektera över 
vår existens, att försöka (åter?) upprätta 
en balans i våra relationer med Gud och 
varandra. Den tiden är tänkt att vara som 
ett elitidrottens träningsläger för själen, 
där hon tränas i uthållighet att klara av 
alla de påfrestningar som kan uppstå när vi 
springer livets lopp. Vi ges möjlighet att på 
nytt finna insikten om oss själva, över vad 
Gud vill med våra liv även när både livet och 
tron känns torftigt, jobbigt och trist. Att 

vi kommer till den insikten att det finns en 
ljus framtid att blicka mot och att det aldrig 
är försent att sträcka en hjälpande hand 
till den som behöver vår hjälp.  Genom att 
avstå något till förmån för dem som inte har 
det lika bra som vi, oavsett om det handlar 
om pengar, mat, tid för umgänge etc, lär 
vi oss också något om oss själva. Och när 
vi känner oss själva på djupet har vi också 
lättare att förstå andra runtomkring oss. 
 Jesus fastade själv i fyrtio dagar i öknen 
innan han satte igång med sitt stora upp-
drag, att förkunna det glada budskapet, 
evangeliet, för människorna (Matt. 4). 
Samma evangelium som du och jag också 
har möjlighet att både höra och läsa. Under 
fyrtio dagar får också du och jag förbereda 
oss för att återigen fira livets fest, Påsken. 
Hur du än väljer att förbereda dig under 
fastetiden, glöm inte att Gud vill dig väl, att 
han älskar dig, och att han är beredd att gå 
med dig genom livets alla utmaningar. Och 
det är tillsammans med honom som svaret 
på den gamle mannens fråga blir besvarad. 
 Må fastetiden i vårt pastorat bli välsig-
nad, så att vi alla i glädje och lovsång så 
småningom tillsammans kan fira Påsk, Jesu 
seger över döden.

Gud Välsigne dig och din fastetid!

Daniel Andrén, kyrkoherde

Hamrånge kyrkas inre renovering 
Hallå projektgruppen!
Hur går det med renoveringen?
Arbetet fortskrider och mycket är redan 
åtgärdat. Vi har valt att förlänga renove-
ringstiden. Kyrkan öppnas först våren 2021 
Varför tar det längre tid än man trodde 
från början? 
Vi har lagt till flera moment som t.ex.
målning av tak, väggar och kyrkbänkar. 
Dessutom söker vi kyrkoantikvarisk 
ersätt ning för så mycket som möjligt. Då 
är det nödvändigt att renoveringen även 
går in på året 2021. 
Hur långt har man kommit nu?
Golvplankorna är borttagna och man har 
sugit ut den fyllning som låg därunder. Man 
spontar alla plankor för att golvet ska bli 
tätare när det läggs tillbaka. Isolering läggs 
ner för varv. Taket är isolerat. Bergvärme  

 
installeras under våren 2020. Predikstolen 
har flyttats tillbaka till sin ursprungliga 
plats på pelaren vid vänstra korläktaren. 
Orgelläktarens utskjutande del har tagits 
bort. Även detta och flera andra detaljer är 
att återställa till kyrkans ursprung.
Vad återstår?
En stor, omfattande och utmanande del av 
renoveringen är målning och putsning av 
väggarna och taket. Att sätta in en extra 
isolerande ruta i varje fönster är även 
det ett omfattande arbete. Snickerier ska 
målas och ombyggnad av kök och ett nytt 
rum i den nedre delen av kyrkan återstår.
 Renoveringen av Hamrånge kyrka är 
större än många liknande projekt. Denna 
stora satsning kommer att ge hamrånge-
borna en uppfräschad, ljus, varm och  
användbar kyrka för framtiden.

 
När kyrkan är stängd, firar vi gudstjänster-
na i Bergby församlingshus, Fyren i Norr-
sundet eller Österheds kapell. I sommar 
kommer vi att hålla till ute i byarna.
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Sten Öberg

Lehna Nyberg

Ulf Zetterholm

Gästrikekustens pastorat består av Hille och Hamrånge församlingar.

KYRKORÅD

FÖRSAMLINGSRÅD

KYRKOFULLMÄKTIGEFÖRSAMLINGSBORNA  
I FÖRSAMLINGARNA
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Nyheter från kyrkogårdsförvaltningen
Hille kyrkogård
• Det som tidigare har hetat gräsklippning heter numera 
grästrimning.
• Ni som har delat på skötselavgiften kommer att få EN faktura. 
Den kommer att skickas till gravrättsinnehavaren. Det här 
beror på att vi har bytt dataprogram. Detta har även orsakat 
att fel mottagare har fått fakturan. Kontakta oss för åtgärd!

Österheds kyrkogård
• Det som tidigare har hetat miniskötsel heter numera gräs-
trimning.
• Det finns numera endast en sorts skötsel av grav, dvs oberoen-
de av storlek på rabatten. Den skötseltypen heter grästrimning 
& skötsel av grav.
• Vi kontaktar successivt alla som sköter sina gravar själva.  
Vi tecknar numera avtal om egen skötsel med dessa. Det gör vi 
för att säkerställa kvalitén och utseendet på våra kyrkogårdar.
• Johan Bergenstråle slutar som kyrkogårdsansvarig på Österhed 
och efterträds från 17/3 av Christer Berg.

Diakoni – är att Se, Lyssna 
och Handla 
Jag stämmer möte med Anneli Ekholm 
och Annika Hugosson, som arbetar med 
diakoni i vårt pastorat, kyrkans sociala 
arbete. Anneli har Hille som sin bas och 
Annika ger mer av sin tid i Hamrånge. 
Anneli ska gå i pension i höst och det 
känns fint att höra henne summera sina 
år som diakon. Anneli kom som Hilles 
första vigda diakon år 2014. Hon hade 
då tjänstgjort i Valbo från 2001 och 
hade erfarenhet för att bygga upp ett nytt 
arbete i Hille.
- Det bästa med att vara diakon är att 
möta människor, säger Anneli. Det har 
fått mig att förstå vad livet är. Jag hittade 
min livsuppgift, men det tog många år 
innan jag tog steget att utbilda mig till 
diakon. Jag gjorde mitt kyrkliga profilår 
på Ersta diakonianstalt.
Vad gör en diakon?
- Att se och lyssna på människor är det 
första, säger Annika, för att kunna greppa 
hur man ska kunna hjälpa till. Människor 
är unika och jag vill närma mig med 
respekt genom att lyssna in. Man lägger 
som ett pussel för att få en bild av livssi-
tuationen. Vi har inga universalsvar. Det 
viktiga är att vara medmänniska.
 Annika är diakoniassistent och det 
betyder att hon inte har gjort den kyrk-
liga utbildningen ännu. Hon är inte vigd 
diakon, men har lång erfarenhet från 
diakonalt arbete i Tomas och Heliga Tre-
faldighets församlingar i Gävle.
- Vi kan bekräfta den vi möter. Ofta är 
det stort att vederbörande bara formulerar 
vilken social situation man står i. Ibland 
kan vi vara de första som man yppar sina 
tankar för. Vi har tystnadsplikt, men  
däremot anmälningsplikt om t.ex barn far  
illa. Vi kan vägleda och gå bredvid som 
ett stöd genom att följa med till läkare, 
på rättegång eller till myndigheter som 
Försäkringskassan eller Socialtjänsten.
Ger ni ekonomiskt bistånd?
- Vi kan hjälpa till i akuta nödlägen. 
Men i övrigt har vi inte resurser att ge 
pengar. Vi kan betala en hyra vid något 
enstaka tillfälle eller ge lite matpengar när 
socialtjänsten inte kan hjälpa till just då. 
Annars kan vi tipsa om Matakuten i Gävle 
eller slussa vidare till Fyren i Norrsundet 
som delar ut matkassar från affärerna.  
 

Vår kamrer Björn Dahlgren kan också 
erbjuda budgetrådgivning.
Ni har också gruppverksamhet i 
församlingarna.
- Ja, vi erbjuder Leva vidaregrupper till 
de som har förlorat en anhörig, där del-
tagarna kan stötta varandra att gå vidare 
i livet. Vi har samtalsgrupper som bygger 
på tolvstegsrörelsens tanke att växa till 
sin inre människa. Vi är med och skapar 
gemenskapsplatser t.ex. soppluncher och 
promenadgrupp. 
 Så berättar Anneli att hon medverkar 
i gudstjänsterna och leder andakter på 
äldreboendet Hilleborg. Anneli är också 
ansvarig för Rastplats i Hille kyrka, en 
temamässa där hon bjuder in människor 
att dela med sig av sina livsberättelser, sin 
musik och sina erfarenheter.
 Annika är engagerad på äldreboendet 
Solberga i Bergby. Där samlar hon till 
samtal och gemenskap en gång i veckan. 
Hon besöker också regelbundet dagverk-
samheten på Pärlan.
 Anneli och Annika är entusiastiska och 
engagerade. Att vara medmänniska, där 
behövs många.  De pratar om att rekrytera 
fler ideella medarbetare i det diakonala 
arbetet.
- En stor del av min tid går också till att 
samverka med andra aktörer och ideella 
organisationer, berättar Anneli, bl.a i 
POSOM-gruppen, som har beredskap 
att rycka ut vid stora olyckor eller andra 
katastrofhändelser. Många i samhället 
lider av psykisk ohälsa och där behöver vi 
hjälpas åt. Hon är med i Andrum Brynäs 
nätverk och har varit engagerad på Ria 
Hela människan. 
 Så berättar Anneli om en bild av alla 
människors lika värde, en bild som har 
burit henne i arbetet. 
- En präst visade upp en hundrakronorsse-
del och knycklade sedan ihop den, gjorde 
en reva i den och stampade på den. Så 
vecklade han ut sedeln och frågade: Har 
sedeln blivit mindre värd nu? Nej, den 
är lika värdefull. Så är det också med 
människor.

Clara Bergel Jansson

Diakonens emblem är en ring som 
symboliserar jorden, ett kors som är 
bilden för hopp i Jesu uppståndelse 

och duvan för den Helige ande.

Pärlor på 
livets tråd

En skimrande pärla
skapad av Gud
präglas av livet

varierande utseende
alla vackra
på sitt sätt

så kan människan betraktas
en symbolik 

av dopet

alla är vi pärlor
unika

värdefulla

vi måste bli sedda
hamna i rätt sammanhang
så att vi kommer till fullo

Gud ser oss
älskar oss

för den vi är

Annika	Hugosson

Gravskötselpriser 2020 för Hille 
och Österheds kyrkogårdar
Grästrimning av grav 240 kr
Krattning av grusgrav 240 kr
Grästrimning/gruskrattning 
och skötsel av grav 470 kr
Stora blommor 40 kr/st
Små blommor  20 kr/st
Penséer (= vårplantering) 20 kr/st
Krans 150 kr/st
Vinterkvist 110 kr/st
Ljung 60 kr/st
Sten i allmänna urnlunden i Hille 1280 kr/st
Skylt till den nya askgravlunden på Österhed 1900 kr/st
Enkelskylt till askgravarna på Österhed 1670 kr/st
Dubbelskylt till askgravana på Österhed 2790 kr/st
Förnyelse av gravrätt i 15 år (administrativ avgift) 1120 kr

Vi erbjuder möjlighet att teckna avtal för årlig faktura eller 
avräkningsavtal som räcker flera år.

Kontaktuppgifter
Hille kyrkogård: 
Ylva Sandberg 026-16 71 22 
ylva.sandberg@svenskakyrkan.se

Österheds kyrkogård: 
Christer Berg 0297-57 20 97, 101 37
johan.bergenstrale@svenskakyrkan.se

Frågor gällande gravskötsel på Österheds kyrkogård:
Maria Granlund 0297-57 20 90 
maria.c.granlund@svenskakyrkan.se

Frågor gällande fakturor och skötselavtal: 
Anna Wedin 026-635030, 070-847 88 99 
anna.wedin@svenskakyrkan.se

OBS!
Kyrkogårdsförvaltningen har nytt bankgiro: 123-9755. 
Pastoratet i övrigt har fortfarande bankgiro 5643-9953

• AFTERNOON TEA • 
11	mars	kl	12.00	

i Hille församlingsgård

Föredrag av Olov Thunman
”RYSSARNAS HÄRJNINGAR EFTER 

GÄSTRIKEKUSTEN 1721”.

Kostnad 50:-. 
Anmälan senast 2 mars och specialkost  
till Katarina Ekman, 026-635037 eller
 katarina.ekman@svenskakyrkan.se

SOPPLUNCH 
I HILLE FÖRSAMLINGSGÅRD

22/4	kl	12.00 Anders Sterner sjunger Taube
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Kör- och konsertverksamhet våren 2020

GUDSTJÄNSTERNA
15 mars söndag
11.15 Mässa på Fyren, Norrsundet
16.00 Mässa. Hille kyrka

22 mars söndag
11.00 Familjegudstjänst Bergby  
församlingshus
14.00 Andakt på Hilleborg med Hille  
Missionsförsamling
16.00 Mariagudstjänst med Ad  
Astrakören. Hille kyrka

29 mars söndag
11.00 Gudstjänst i Österheds kapell
16.00 Rastplats i Hille kyrka.  
Talare Sven Hillert

5 april söndag
11.00 Mässa i Bergby församlingshus
16.00 Palmsöndagsmässa i Hille kyrka.  
Barnkörerna Decibellen och Hilletonerna

9 april Skärtorsdag 
19.00 Skärtorsdagsmässa i Österheds kapell
19.00 Mässa med altarets avklädande i  
Hille kyrka

10 april Långfredag
11.00 Gudstjänst i Österheds kapell
11.00 Gudstjänst i Hille kyrka. Damkören  
Ad Astra.

11 april Påskafton
23.00 Påsknattsmässa i Hille kyrka

12 april Påskdagen
11.00 Påskgudstjänst i Hagsta gamla  
Missionskyrka. Hamrånge kyrkokör
11.00 Påskmässa  i Hille kyrka.  
Hille kyrkokör
14.00 Påskmässa på Hilleborg.

13 april Annandag påsk
11.00 Stiftshögmässa i Järvsö kyrka.  
Biskop Karin Johannesson. 

19 april söndag
11.15 Gudstjänst på Fyren
16.00 Mässa i Hille kyrka

26 april söndag
11.00 Mässa i Österheds kapell.  
Valbo blockflöjtsensemble 
11.00 Konfirmation i Hille kyrka
14.00 Andakt på Hilleborg 
16.00 Rastplats i Hille kyrka.  
Talare Barbro Larsson

3 maj söndag
11.00 Psalmsångsgudstjänst i Bergby  
församlingshus. Hamrånge kyrkokör
16.00 Mässa i Hille kyrka

10 maj söndag
11.00 Gudstjänst i Bergby  
församlingshus
11.00 Konfirmation i Hille kyrka
14.00 Andakt på Hilleborg 

17 maj söndag
11.00 Mässa i Bergby församlingshus
16.00 Mässa i Hille kyrka

21 maj Kristi Himmelsfärds dag 

24 maj söndag
11.15 Gudstjänst på Fyren
14.00 Andakt på Hilleborg 
16.00 Mässa i Hille kyrka

31 maj söndag
11.00 Gudstjänst i Österheds kapell
16.00 Rastplats i Hille kyrka.

7 juni söndag
11.00 Konfirmation i Österheds kapell
14.00 Andakt på Hilleborg
16.00 Mässa i Hille kyrka

14 juni söndag
11.00 Gudstjänst i Österheds kapell.  
Hamrånge kyrkokör.
16.00 Mässa i Hille kyrka

KONSERTER	OCH	MUSIKCAFÉ

5 SOMMARKONSERTER 
I HILLE KYRKA I JULI

Varje torsdag kl 19.00 i juli blir det konsert i Hille kyrka. 
Artister och program är inte klart, men boka in torsdagarna 

i juli: 2	juli,	9	juli,	16	juli,	23	juli	och	30	juli.

SOMMARKONSERTER 
I ÖSTERHED KAPELL

onsdagkvällar 
24/6, 15/7, 5/8

21 mars 14.00 i Hille församlingsgård. 
”Sjung av hjärtat-kören firar fem år”.  

Musikcafé, allsång och kaffe med hembakat.  
Marianne Hein Nordström och Anneli Ekholm.

22 mars 16.00 i Hille kyrka. 
”Mariamusik. En hyllning till Maria och modern  

i text och musik på Marie bebådelsedag”  
Vokalensemblen Ad Astra, Olle Sköld, dirigent.

9 maj 16.00 i Hille församlingsgård. 
”Kärlek, Love, Amor” Konsert med barnkören 

Hilletonerna, Marianne Hein Nordström och  
Elisabet Sköld.

16 maj 16.00 Konsert i Hille kyrka. 
”Stjärnorna och Pärlan i rymden”  

Konsert med vokalensemblen Ad Astra  
och solister. Stjärnmusik och ur oratoriet  

”Pärlan i rymden” av Elisabet Sköld.  
Elisabet Sköld, piano. Olle Sköld, dirigent.

7 juni 19.00 Konsert i Hille kyrka 
”Cornelis i våra hjärtan”.

Silas Bäckström berättar om Cornelis Vreeswijk. 
Sjunger gör Anders Lago, trubadur, Lukas Sköld  

och Hille kyrkokör. Instrumentalensemble.  
Olle Sköld, dirigent.

Silas Bäckström jobbade med Cornelis, bland  
annat som producent, under en 20-årsperiod,  

så om någon känner Cornelis så är det Silas.

Hamrånge församling

FÖRSAMLINGSLÄGER 
FÖR ALLA ÅLDRAR I HARSA, JÄRVSÖ 

26-29 juni 2020
Harsa ligger 16 km från Järvsö uppe på berget. Vi bor i stugor eller i  
en vandrarhemsdel på gården. Aktiviteter som bad, kanoting, besök  

på fäbodvall, utflykt, kvällsamlingar m.m.Lek och pyssel för barn.  
Samtal  med vuxna. Vi samåker i egna bilar.

Kostnad: Helpension 1500 kr/vuxen, Gratis för barn 
Mer information av Clara Bergel Jansson 0297-572098,  

Susanne Adman 0297-572092. 
Susanne, Clara, Emma, Annika.

STUGMÖTEN I FASTAN 
SVENSKA KYRKAN, MISSIONSFÖRSAMLINGEN,  

SIONFÖRSAMLINGEN 
Enligt en gammal tradition möts vi till vecko gudstjänster 
under fastan. Vi samlas i fem olika hem och följer Jesu 

Kristi lidandes historia enligt Matteus evangelium.  
Vi sjunger någon psalm, vi ber, vi läser bibeltexten, vi  
får en bibelutläggning och samtal kring texten, vi ber  
för varandra, vi gör en insamling till fasteinsamlingen.  

Vi fikar.  

Välkommen att delta i dessa stugmöten… 

11 mars, kl 19.00 
Värd: Christina Löfgren, Bogårdsvägen 3, Hille 

18 mars, kl 19.00 
Värd: Ingrid Hillström, Trödjevägen 44, Trödje 

25 mars, kl 19.00 
Värd: Öjvind Englund, Stationsgatan 4, Strömsbro 

1 april, kl 19.00 
Värd: Olle Forsling, Oppalavägen 4, Björke 

• •

   SOPPLUNCHER I KYRKANS HUS I BERGBY, KL 12.00
11/3 ”Ett halvsekel med hembygdsföreningen” Sture Larsson och Berit Östlund
15/4  Kvinnoöden i Hamrånge. Berit Östlund m fl berättar.
13/5  Ingvar Sundin gästar.

TacoLov
för alla åldrar 

Tisdagar 7 april & 5 maj
i Bergby församlingshus

Kl 16.30 Pyssel, 17.15 Gudstjänst, 
därefter äter vi tacos tillsammans

Välkommen!

HELA HAMRÅNGE 

BAKAR 
Onsdag	25	mars	kl	19	-21	

i Bergby församlingshus
Du får gärna baka och skänka 
bakverk till försäljningen till 
förmån för fasteinsamlingen 

Tipsfrågor och baktips av 
Anders Källström, Bergby konditori

Allsång och tävlingar. 
Fikaservering

Välkommen	till	en
	trevlig	kväll!

TERMINSAVSLUTNING BARNGRUPPERNA 
Tisdag 12 maj kl 16.30 i Bergby församlingshus. 
Konsert med Mello-vinnarna Superbarnen. Korv & Tårtkalas!

SOMMARGEMENSKAP	
FÖR ALLA ÅLDRAR MED HILLE FÖRSAMLING

13-16	aug	
på Stiftsgården Undersvik 

i Hälsingland
Kostnad 1.500 kr/vuxen, barn gratis
Anmälan tidigast 28/4, senast 28/5

Frågor och anmälan till 
Anneli Ekholm 026-635045

anneli.ekholm@svenskakyrkan.se

BIBELGRUPPEN	

träffas tisdagar kl 13.30 i Kyrkans hus 
i Bergby 17/3 • 31/3 • 14/4 • 28/4 • 12/5

Välkommen!



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:  
gastrikekustens.pastorat@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat

PRÄSTER
Daniel Andrén, kyrkoherde 026-635032
daniel.andren@svenskakyrkan.se

Simon Hedlund 026-635039
simon.hedlund@svenskakyrkan.se

Clara Bergel Jansson 0297-572098
clara.bergel.jansson@svenskakyrkan.se

DIAKONI
Anneli Ekholm 026-635045
anneli.ekholm@svenskakyrkan.se

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

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

Emma Wallerberg 0297-572095
emma.wallerberg@svenskakyrkan.se

Elisabet Sköld 070-6480818
elisabet.skold@svenskakyrkan.se

Olle Sköld, körledare 0708-577016
olle.skold@svenskakyrkan.se

BARN OCH UNGDOM
Eva Wikman 026-635040
eva.h.wikman@svenskakyrkan.se

Ewa Dahl 026-635043
ewa.dahl@svenskakyrkan.se

Susanne Adman 0297-572092
susanne.adman@svenskakyrkan.se

FÖRSAMLINGSVÄRDINNA
Katarina Ekman 026-635037
katarina.ekman@svenskakyrkan.se

KYRKVAKTMÄSTARE
Roland Röjestål  026-635036
roland.rojestal@svenskakyrkan.se

Christer Berg 0297-572097
christer.l.berg@svenskakyrkan.se

KYRKOGÅRD OCH FASTIGHETER
Hille och Hamrånge
Nicklas Lindblom 026-635038
nicklas.lindblom@svenskakyrkan.se

Hille kyrkogård 
Ylva Sandberg  026-167122

Österhed kyrkogård  
Christer Berg  0297-10137
christer.l.berg@svenskakyrkan.se

FASTEAKTIONEN 2020
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STÅ PÅ
MODETS
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

svenskakyrkan.se/act

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD

OSLÄTTFORS KYRKA 

Oslättfors kyrkostiftelse	har årsmöte 
torsdag 19 mars kl 18.30 i Lugnet, Oslättfors 

Välkommen!

VILL DU BOKA DOP ELLER VIGSEL?
Bokning: www.timecenter.se/oslattforskyrka

www.oslattfors.se


