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Inledning

Svenska kyrkan i Kristianstad

Besöksadress: Hertig Carls gata 3
Postadress: Box 153, 291 22 Kristianstad
Expeditionens telefontider under sommaren: 
måndag–fredag 10.00–12.00 
Församlingshemmet är endast öppet när vi 
har verksamhet. 
Telefon: 044-780 64 00 (växel)
kristianstads.pastorat@svenskakyrkan.se

svenskakyrkan.se/kristianstad
facebook.com/svenskakyrkankristianstad
instagram/svenskakyrkankristianstad

Redaktion, text, form, foto där inte annat 
anges: Sven Alfredsson

Nästa programblad kommer den 28 augusti.

Ansvarig utgivare: Louise Nyman Winkler
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Vi samarbetar
med Sensus

Vad längtar du efter?
Nu vågar vi äntligen hopp-
as på uppstart av sommarens 
mötesplatser och att du hittar 
något i programbladet som 
ger dig lust att komma till våra 
kyrkor! Vi uppdaterar hela ti-
den säkerheten enligt Folk-
hälsomyndigheternas råd och 
riktlinjer och säkerställer att 

avstånd hålls i verksamhet och 
vid gudstjänster. 

Corona har vänt upp och ned 
på våra liv. Ofrivillig ensamhet, 
förluster, saker vi planerat som 
flyttats fram gång på gång och 
som kanske aldrig blev av…

Hur går vi vidare? Hur kan vi 
hjälpas åt? Kom och dela dina 
tankar om tro och liv, sorg och 
oro, hopp och längtan! Vad 
längtar du efter? Vi behöver 
din hjälp i planeringen av verk-
samheten!

Sommarens grönska och få-
gelsång är som en underbar 
inbjudan att gå ut och låta 
kropp och själ värmas upp! 
Men har du provat på att även 
gå in i en sval kyrka, tända ett 
ljus, be en bön för dig själv el-
ler någon annan? Varför inte ta 

med dig en bok, sitta ned och 
njuta av rummets frid? Det är 
en fantastisk plats, det händer 
något med oss när vi går in i 
kyrkorummet! Låt sommaren 
bli en tid präglad av omtanke. 
Bönens kraft är stor, vi behö-
ver be för varandra och glädjas 
över att vara burna i bön. 

Jag önskar dig en fin sommar, 
Guds rika välsignelse och på 
återseende, med psalm 730:

Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
och må regnet 
vattna själens jord
och tills vi möts igen
må Gud hålla, 
hålla dig i sin hand.

Louise Nyman Winkler
kyrkoherde

Välkommen till Sommarkyrka

Heliga Trefaldighets kyrka
Från 14 juli till 8 augusti bjuder vi in till Som-
markyrka utanför Heliga Trefaldighets kyrka. 
Vi kommer att ha öppet onsdagar–söndagar 
mellan 11.00–16.00 

Vi vill att Sommarkyrkan ska få vara en mö-
tesplats där vi träffas, tar en fika och får pra-
ta med varandra. Allt under enkla och opre-
tentiösa former. Vi kommer även att erbjuda 
guidade rundvandringar i kyrkan. 

Beroende på vilka restriktioner som gäller för 
covid-19 kan det öppnas upp för ytterligare 
aktiviteter. 

Norra Åsums kyrka
Den 5–8 juli är Norra Åsums kyrka öppen 
mellan 13.30–16.00.

Välkommen att upptäcka det vackra kyr-
korummet, eller varför inte bara ta en fika 
och prata en stund. För barnen finns det 
möjlighet till pyssel och utelek.

Norra Åsums kyrka är vår medeltida pärla 
från slutet av 1100-talet. Kyrkobyggnaden 
berättar om kristen tro men också om lan-
dets och den lokala platsens historia.

Vi söker volontärer till sommarkyrkan
 
Vill du hjälpa till med sommarkyrkan utanför 
Heliga Trefaldighets kyrka? Läs mer på vår hemsida
eller kontakta vår diakon Maria Einarsson 
044-780 64 09, maria.einarsson@svenskakyrkan.se
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Heliga Trefaldighets kyrka

Trollman Quartet
Trollman Quartet består av sopranen Pernilla Ingvarsdotter, oboisten Britta Holger, 
cellisten Sam Bäckström och harpisten Margareta Nilsson.

Verk av bl a Bach, Vaughan Williams, Morricone & Fauré

Heliga Trefaldighets kyrka

Stenhammars pianokonsert

Norra Åsums kyrka

I näktergalens spår

Norra Åsums kyrka

En tystnad som väcker världen

Verk av Marcel Dupré, Felix Mendelssohn och
Wilhelm Stenhammars Pianokonsert nr 2 d-moll, op. 23

Konsert med tre generationer Tägil: Minna Tägil, sopran 
Ingela Tägil, sopran • Nils E Tägil, orgel & piano  

Konsert för soloblockflöjt med musik av bl a Bach, Tele-
mann och Romitell samt ett helt nyskrivet verk av Håkan 
B Carlsson. Mellan styckena berättar Ida om musiken och 
tiden den skrevs i. Musiken framförs på en mängd olika 
blockflöjter.

Gustav Jannert-Telcian, piano • Fredrik Albertsson, orgel

Ida Höög, blockflöjter

Heliga Trefaldighets kyrka

Klockarens musikaliska värld

Heliga Trefaldighets kyrka

Valv bakom valv

Vi är alla bekanta med orgeln i kyrkan – men vilken 
musik spelade kyrkomusikerna på sina fioler och 
nyckelharpor under 1700-talet? Följ med på en resa 
in i en bortglömd musikalisk värld, i en konsert där 
berättande varvas med spel och sång.

Tomas Tranströmmers dikt Romanska bågar har fått ge titel och 
inspirera ton och text. Den röda tråden som går genom konser-
ten är det som finns i våra valv bakom valv och detta lyfts fram 
i underrubrikerna glädje, kärlek, vägval, sorg och eftertanke.

Ida Meidell Blylod, fiol • Johan Hedin, nyckelharpa

Anna Thorstensson, cello och sång • Paul Thorstensson, orgel och piano

Norra Åsums kyrka

Från Bach till jazz
Tomas Janzon, gitarr

Norra Åsums kyrka

Touch my soul

Tomas Janzon är en prisad jazz-
gitarrist med rötterna i Sverige, 
men har sedan nittiotalet tyngd-
punkten av sin verksamhet i USA. 
Huvudfåran ligger för honom se-
dan länge i improvisationen, mu-
sikens nu, den öppna vandringen 
in i en tonalitet, en rytm.

Jazz, soul och gospel i den stilla afton-
en. Sången, texterna, pianot och cellon 
fångar in stämningen till en varm och 
själfull konsert från hjärta till hjärta, 
mellan himmel och jord.

Elisabeth Melander, sång
Martin Berggren, piano 
Johanna Hydén, cello

3 juli

24 juli

10 juli

17 juli

31 juli 7 augusti

14 augusti

21 augusti

Sommarmusik, lördagar 18.00
I vanlig ordning erbjuder vi högklassiga sommarkonserter i Norra Åsums och 
Heliga Trefaldighets kyrkor. På lördagar kl 18.00 kan du ta del av instrumental- 
och vokalmusik från olika epoker och från olika genrer. Vi anpassar oss så klart 
efter de bestämmelser som är aktuella vad gäller besökarantal i kyrkorummen.

Varmt välkomna! /Sigrid Berggren och Kalle Engquist

Foto: Lars Holmgren Höög

Foto: Privat
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Illustration: Sesam Arkitektkontor

Kristianstads nuvarande krematorium 
på Östra begravningsplatsen genomgår 
en omfattande om- och tillbyggnad.

Sedan 1942 har det funnits ett krematorium 
på Östra begravningsplatsen i Kristianstad. 
Under åren har det renoverats och även ge-
nomgått en ombyggnad 1985. Med tiden har 
anläggningen blivit gammal och sliten med 
opålitlig drift som konsekvens. Personalen i 
krematoriet har arbetat i en krävande fysisk 
arbetsmiljö och under ett antal år också med 
ovissheten om anläggningen fungerar från 
vecka till vecka. Det är trångt i det nuva-
rande krematoriet med all teknisk utrustning 

som ska rymmas på liten yta. Personalen har 
gjort ett fantastiskt arbete med att få den 
gamla utrustningen att trots allt fungera.

Sedan 2018 har det arbetats med att projek-
tera för en helt ny anläggning. Den kommer 
att uppföras på södra sidan om Heliga kor-
sets kapell i anslutning till befintlig byggnad. 

Byggnaden är ritad av arkitekt Mats Svens-
son och uppförs av Skanska AB. Designen av 
det nya huset tar stor hänsyn till Heliga kor-
sets kapell för att inte dominera, för att även 
fortsättningsvis låta kapellet stå i centrum. 

Kremationsugnarna kommer att levereras av 
Höganäs Borgestad. Det kommer att bli två 
ugnar i den nya anläggningen för att täcka 
kremationsbehovet i nordöstra Skåne. I den 
nya anläggningen kommer det att vara möj-
ligt att utföra ca 3000 kremationer per år 
jämfört med ca 1500 i den nuvarande.

Det första spadtaget togs 26 april och vi 
räknar med att det nya krematoriet ska stå 
klart i början av 2023. 

Du kan följa projektet här:
https://www.svenskakyrkan.se/
kristianstad/nytt-krematorium

Kristianstad får nytt krematorium
Text: Mattias Björkholm, kyrkogårdschef

Första spadtaget den 26 april. Från vänster: 
Mattias Björkholm, kyrkogårdschef 
Ulla Malmgren, kyrkorådets ordförande 
Louise Nyman Winkler, kyrkoherde
Ida Petersson, Skanska
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Onsdag 16/6
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 17/6
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka

19.00 Sinnesromässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Det ljusnar

Söndag 20/6
3 söndagen e trefaldighet
09.30 Gudstjänst 
Österängs kyrka 
Boris G. Köhler, Eva Svensson

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Boris G. Köhler, Eva Svensson

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Anna Maria Dencker
Sigrid Berggren

Lördag 26/6
Midsommardagen
14.00 Ekumenisk gudstjänst
Vilans kyrka
Louise Nyman Winkler
Sigrid Berggren m fl

Söndag 27/6
Johannes döparens dag
09.30 Mässa
Österängs kyrka 
François Anougba, Kalle Engquist

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba, Kalle Engquist

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Bertil Reimer, Sigrid Berggren

Torsdag 1/7
19.00 Sinnesromässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: De fyra årstiderna

Söndag 4/7
Apostladagen
09.30 Gudstjänst
Österängs kyrka 
Boris G. Köhler
Ulf Åkesson Lefler

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Boris G. Köhler
Ulf Åkesson Lefler

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Anna Maria Dencker
Eva Svensson

Söndag 11/7
6 söndagen e trefaldighet
09.30 Mässa
Österängs kyrka 
Louise Nyman Winkler
Ulf Åkesson Lefler

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman Winkler
Ulf Åkesson Lefler

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
François Anougba
Sigrid Berggren

Söndag 18/7
Kristi förklarings dag
09.30 Mässa
Österängs kyrka 
Anna Maria Dencker
Ulf Åkesson Lefler

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Anna Maria Dencker
Ulf Åkesson Lefler

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Louise Nyman Winkler
Sigrid Berggren

Söndag 25/7
8 söndagen e trefaldighet
09.30 Gudstjänst
Österängs kyrka 
Bertil Reimer, Karin Sturesson

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Bertil Reimer, Karin Sturesson

11.00 Gudstjänst
Norra Åsums kyrka
Ingela Ossiansson
Sigrid Berggren

Söndag 1/8
9 söndagen e trefaldighet
09.30 Gudstjänst
Österängs kyrka 
Bertil Reimer, Kalle Engquist

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Bertil Reimer, Maria Einarsson 
Kalle Engquist

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Lena Bruce, Karin Sturesson

Söndag 8/8
10 söndagen e trefaldighet
09.30 Mässa
Österängs kyrka 
Boris G. Köhler, Kalle Engquist

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Boris G. Köhler, Kalle Engquist

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
François Anougba, Eva Svensson

GudstjänsterGudstjänster Söndag 15/8
11 söndagen e trefaldighet
09.30 Gudstjänst
Österängs kyrka 
Bertil Reimer, Eva Svensson

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Bertil Reimer, Eva Svensson

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Lena Bruce, Karin Sturesson

Onsdag 18/8
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 19/8
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka

Söndag 22/8
12 söndagen e trefaldighet
09.30 Mässa
Österängs kyrka 
François Anougba
Ulf Åkesson Lefler

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba
Ulf Åkesson Lefler

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Boris G. Köhler, Kalle Engquist

Onsdag 25/8
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 26/8
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka
19.00 Sinnesromässa
Heliga Trefaldighets kyrka

Söndag 29/8
13 söndagen e trefaldighet
09.30 Gudstjänst
Österängs kyrka 
Anna Maria Dencker
Ulf Åkesson Lefler

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Anna Maria Dencker
Ulf Åkesson Lefler

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Lena Bruce, Sigrid Berggren
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Med reservation för ändringar. 
Aktuell information hittar du 
alltid på vår hemsida:
svenskakyrkan.se/kristianstad 
eller i vår fredagsannons 
på debattsidan i 
Kristianstadsbladet.
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Evige Gud,
som tänder vår tro, 
stärker vårt hopp

och formar vår kärlek,
lär oss att leva för andra,

glädjas med dem som gläder sig,
gråta med dem som gråter
och att älska utan förbehåll

så som du älskar oss.
Amen

Dagens bön 
13 söndagen efter trefaldighet

Du når Sjukhuskyrkan via sjukhusets 
växel, 044-309 10 00. 

Sjukhuskyrkan finns till för patienter, 
anhöriga och personal på sjukhuset.
Vi finns till för dig som behöver stöd i 
svåra situationer, samtal, själavård och 
enskild andakt. 

I september 2021 startar därför Skåne Stads-
mission, Svenska kyrkan i Kristianstad och 
Renhållningen Kristianstad upp en verksamhet 
för utdelning av överblivna matvaror från loka-
la livsmedelsbutiker: Maträddarna.

För att kunna göra detta möjligt 
söker vi nu volontärer som vill vara 

med och arbeta i verksamheten.

Som volontär ansvarar du, tillsammans med 
andra volontärer samt personal, för verksam-
heten under öppettiden – du ser till så att 
matutlämningen öppnar i rätt tid samt hjälper 
till med de rutiner som krävs vid stängning. Du 
hjälper till att plocka ihop varor till medlem-
marna och tar betalt. Du ansvarar också för att 
alla får ett fint bemötande.

Till verksamheten kommer människor som av 
olika anledningar lever i en utsatt situation. Det 
kan röra sig om social och ekonomisk utsatt-
het, hemlöshet eller psykisk ohälsa. Det kan 
även finnas beroendeproblematik. 

SPECIFIKA ÖNSKEMÅL 
Som volontär behöver du vara lugn och trygg 
i dig själv, öppen för att möta människor samt 
vara tillmötesgående. Har du erfarenhet av so-
cialt arbete är det ett plus, men inget krav. Du 
ska ha fyllt 20 år.

Innan du påbörjar ditt uppdrag kommer du att 
genomföra en obligatorisk utbildning. 

MINIMIÅTAGANDE
Vi önskar att du kan ställa upp minst två tillfäl-
len i månaden under ett halvårs tid. Vi anser att 

det är viktigt att du som volontär kan ha kon-
tinuitet i ditt uppdrag för att kunna bygga en 
relation och ett förtroende till de som kommer 
och hämtar varor, då vi räknar med att med-
lemmarna kommer att vara återkommande.

NÄR OCH VAR GENOMFÖRS UPPDRAGET
Maträddarna kommer att ha öppet tisdag 
 eftermiddag och fredag förmiddag. Lokalen 
ligger i Kristianstad med möjlighet att ta sig dit 
med kollektivtrafik.

För intresseanmälan kontakta:
Maria Einarsson, Svenska kyrkan i Kristianstad
044-780 64 09
maria.einarsson@svenskakyrkan.se

Lin Mattsson, Skåne Stadsmission 
0704–62 92 37
lin.mattsson@skanestadsmission.se

Minska matsvinn och bidra till 
social nytta i Kristianstad 
genom Maträddarna!

Varje år genereras stora mängder 
matsvinn i livsmedelskedjan. Mat 
som hade kunnat ätas! Samtidigt 
lever allt fler människor i ekono-
misk utsatthet och matfattigdom.M
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DIAKONIEXPEDITION  
Rådgivning, vägledning & stöd? 

Vi kan förmedla kontakter till myndigheter och andra organisationer 
och hjälpa till i de kontakterna. Vi har tystnadsplikt.

Diakoniexpeditionen i församlingshemmet på 
Hertig Carls gata 3 tar emot besök:
Onsdagar 10.00–12.00 
Fredagar 12.30–14.00

Församlingshemmet är låst, ring så möter vi upp vid dörren: 
diakon Maria Einarsson, 044–780 64 09
diakon Ingela Ossiansson, 044–780 64 20

SAMTAL 
Vi finns här och tar emot dig för samtal. Vi kan prata om vad 
som helst. Vi har tystnadsplikt.

Ring någon av oss så bestämmer vi en tid och hur du vill att vi ses. 
Här finns större rum att sitta i och en trädgård. Vi kan också prata 
på telefon, digitalt eller ta en promenad.  

diakon Maria Einarsson, 044-780 64 09, maria.einarsson@svenskakyrkan.se  
diakon Ingela Ossiansson, 044-780 64 20, ingela.ossiansson@svenskakyrkan.se
präst Anna Maria Dencker,  044-780 64 15, annamaria.dencker@svenskakyrkan.se

SJUKHUSKYRKAN

Här kan du anmäla dig 
och gå med i Maträddarna. 
Din insats betyder mycket.
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Fånga ljusetFånga ljuset

12

Inte trodde jag att jag skulle få uppleva det här under 
min livstid, en pandemi. Det var ju sådant man läste om i 
skolans historieböcker som något som hände för myck-
et länge sedan. Även om en pandemi är världsomfattan-
de så var det ändå något som utspelades på andra sidan 
jordklotet, tyckte man som barn. 

Nu upplever vi det, nu är det en verklighet. I framtiden kom-
mer man att kunna läsa om oss och pandemin i skolans his-
torieböcker som något som hände för länge sedan. Så sluts 
cirkeln. Men här och nu är vi mitt i det. Den lämnar oss inte 
opåverkade utan vi blir påverkade på olika sätt, både som en-
skilda personer och samhället och världen i sin helhet. 

Det enda vanliga, som är som det alltid brukar, är att även i 
år blir det sommar. Efter den långa, mörka och kalla vintern 
kommer ljuset och värmen tillbaka. Även om vi på grund av 
restriktioner inte kan göra det som vi brukar göra när vi har 
semester eller skollov så kan vi fånga ljuset och låta det fylla 
vårt inre. Det kan ingen pandemi hindra oss från. Låta ljuset 
få tränga undan det mörka inom oss. Vi kan få upptäcka nya 
platser och miljöer där vi kan få koppla av och vila. Tänk att 
få sitta på en sommaräng och bli upptinad av solens varma 
strålar. Få sluta ögonen och känna de egna hjärtslagen. Få sitta 
i trädgården eller på balkongen med en god bok och bara få 
vara. Promenera i en park och njuta av blomprakten. Unna sig 
en gofika någonstans eller gå in i en kyrka och tända ett ljus 
och sitta ner i tystnaden och lugnet. Vi behöver finna våra 
små oaser där vi kan få hämta kraft och energi. Mitt i det som 
är jobbigt får vi fånga guldkornen i livet. Framförallt inte låta 
mörkret få ta överhanden utan låta ljuset fylla vårt inre. Utan 
ljuset blir mörkret bara mörkare. 

Tänd hellre ett ljus, än klaga över mörkret, sade Konfucius en 
gång. I Bibeln kan vi läsa om ljuset som ska besegra mörkret. 
Johannes säger följande ord om Jesus: Och ljuset lyser i mörk-
ret och mörkret har inte övervunnit det (Joh 1:5).

Lena Bruce, präst


