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Inledning - Du behövs

Svenska kyrkan i Kristianstad

Besöksadress: Hertig Carls gata 3
Postadress: Box 153, 291 22 Kristianstad
Expeditionens telefontider: 
månd–onsd, fred 10–12 & 13–15, torsd 13–15 
Telefon: 044-780 64 00 (växel)
kristianstads.pastorat@svenskakyrkan.se

svenskakyrkan.se/kristianstad
Du hittar oss även på Facebook och Instagram

Text, form, foto där inte annat anges: 
Sven Alfredsson

Framsida: Dopkapellet i Norra Åsums kyrka

Nästa programblad kommer den 21 oktober.

Ansvarig utgivare: Louise Nyman Winkler
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Söndagen den 19 september är 
det val i Svenska kyrkan. Alla 
medlemmar som är 16 år och 
äldre kan rösta om hur de vill 
att Svenska kyrkan ska styras. 
Var och en som tillhör kyrkan 
har möjlighet att påverka hur 
församlingen ska fullgöra sin 
grundläggande uppgift och 
hur stiften och den nationella 
nivån ska främja den uppgif-
ten. Svenska kyrkan är Sveri-
ges största trossamfund med 
5,8 miljoner medlemmar. 

Varför är medlemskapet vik-
tigt? Som medlem stödjer du 
kyrkans diakonala arbete för 
människor i utsatthet, en-
samhet och sorg. Jesus Kristus 

kallar oss att ta hand om vår 
nästa och verka för alla männ-
iskors lika värde. Som medlem 
bidrar du till att kyrkorummen 
får vara en plats för vila och 
andhämtning, möte med Gud 
och med andra. Där firar vi 
glädjen över ett nyfött barn, 
tackar för kärlekens gåva när 
två vigs samman, överlämnar 
älskad anhörig och vän som 
fullbordat sitt jordeliv i Guds 
händer. I samma rum får vi nju-
ta av orgeltoner och körer vid 
gudstjänster och konserter. Hit 
kommer skolor för avslutning-
ar och högtider, konfirmander 
smyger runt på natten… Tänk 
om väggarna kunde tala och 
berätta!
 
Under söndagens gudstjänst 
samlar vi kraft. Vi bär fram 
veckans händelser. Tackar för 
allt gott, ber för dem som 
behöver hjälp och stöd. Guds 
ord utmanar oss att reflekte-
ra över vad vi gör med våra 
liv. Gudstjänsten avslutas med 
att vi sänds ut i samhället för 
att verka och tjäna vår nästa. 
Hembesök, hjälpverksamhet, 

samtal om tro och liv, möten/
föredrag/andakter på arbets-
platser och institutioner, för-
rättningar, samverkan med 
andra organisationer, krishan-
tering mm fyller veckans alla 
dagar. Detta fungerar tack 
vare kloka förtroendevalda, 
initiativrika anställda och ena-
stående volontärer! Med andra 
ord: kyrka är vi tillsammans!

Uppgiften att vara kyrka be-
höver alltid tolkas till lokala 
behov. I detta programblad 
finner du en del av vår verk-
samhet som förhoppningsvis 
kan inspirera dig. Men ännu 
mera händer i de möten och 
samtal som sker i det tysta! Är 
du inte medlem men funde-
rar på att gå med, varmt väl-
kommen! Vill du engagera dig 
i någon verksamhet eller har 
frågor, kontakta någon av oss 
eller ring, maila vår expedition! 
Du behövs!

Louise Nyman Winkler
kyrkoherde 

Föreläsningsserie
Sex lördagsförmiddagar 10.30–12.00 
i församlingshemmet, Hertig Carls gata 3

I höst återkommer Erik Aurelius med en ny spännande 
föreläsningsserie om Jesus från Nasaret, hans jordeliv 
och förkunnelse enligt Paulus, Markus, Lukas, Matteus 
och Johannes. 
Erik Aurelius var tidigare biskop i Skara stift 
och professor i biblisk teologi.

Erik Aurelius
Foto: Harald Jonsson

Kyrkogårdsvandring
på Östra begravningsplatsen

Kyrkogårdsmästare Nicola Johansson tar oss med på en 
spännande kyrkogårdsvandring. Vi får bland annat möta 
konstnärinnan Agda Holst, björntämjaren Björnkarlsson 
och de tre polska kvinnor som kom till Sverige 1945 och 
dog strax därefter.

Samling vid kyrkogårdskontoret 13.00.

Lördag 2/10 13.00

Promenader
Rörelse och frisk luft mår vi alla bra av. Lite sällskap under promenaden 
skadar ju inte heller. Följ med på våra tisdagspromenader. 

Vi promenerar följande tisdagar: 7/9, 21/9, 5/10, 19/10 och 2/11. 
Samling 14.00 utanför församlingshemmet på Hertig Carls gata 3. 
Vi går runt i Kristianstad och dess vackra omgivningar och beräknar 
att vara iväg ca en timme. Kom gärna med förslag på promenadmål.

Kontaktperson: Stina Rolandsson 044-780 64 01, stina.rolandsson@svenskakyrkan.se 

25/9 Jesus från Nasaret
9/10 Paulus
23/10 Markus

13/11 Lukas
20/11 Matteus
4/12 Johannes
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Renhållningen Kristianstad, Svenska kyrkan 
i Kristianstad och Skåne Stadsmission star-
tar därför upp Maträddarna, en verksam-
het som arbetar med att minska mängden 
matsvinn och öka den sociala hållbarheten i 
Kristianstad. Genom att ta tillvara på över-
blivna matvaror från livsmedelsbutiker och 
dela ut matkassar där de behövs som mest, 
kan vi minska mängden matavfall avsevärt. 

Medlemskap tecknas, efter att en behovs-
bedömning gjorts, hos Svenska kyrkan i 
Kristianstad eller Skåne Stadsmission och 
berättigar medlemmar att hämta ut en mat-
kasse för 20 kr hos Maträddarna. Alla intäk-
ter går tillbaka till verksamheten. 

Maträddarna fokuserar på den ekologiska, 
ekonomiska och sociala hållbarheten i Kristi-
anstad. Tillsammans kan vi minska mängden 
matsvinn och bidra till social nytta.

Maträddarna öppnar under hösten.

Vill du bidra? 
Vi tar tacksamt emot 

donationer till verksamheten 
via Swish: 123 021 46 35

Varje år genereras stora mängder 
matsvinn i livsmedelskedjan. Mat 
som hade kunnat ätas – det kan 
röra sig om felpaketerade varor, en 
morot som är sned eller varor med 
kort bäst-föredatum.  Samtidigt 
lever allt fler människor i ekonomisk 
utsatthet och matfattigdom.

Foto: TeeFarm /Pixabay

MATRÄDDARNA

DIAKONIEXPEDITION  
Rådgivning, vägledning & stöd? 

Diakoniexpeditionen i församlingshemmet 
på Hertig Carls gata 3 tar emot besök:
Tisd 10–12 • onsd 13–15 • fred 13–15

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. 

diakon Maria Einarsson, 044-780 64 09,  
diakon Ingela Ossiansson, 044-780 64 20 
präst Anna Maria Dencker, 044-780 64 15 

Sopplunch
Österängs kyrka, 
Sjövägen 27
Torsdagar 12.00. 40 kr.
Start 16/9
Välkommen till sopplunch!
Njut av en stunds gemenskap 
och härlig hemlagad soppa!

Bibelstudiegrupp
Österängs kyrka, 
Sjövägen 27
Söndagar 17.00–19.00
Start 19/9
Kontaktperson:
Ann-Margreth Lundh
0768-55 28 15

Kvinnocafé
Österängs kyrka, 
Sjövägen 27
Onsdagar 9.30–11.30

För dig som vill träffa andra 
kvinnor under enkla former. 
Vi fikar, umgås och delar ge-
menskap kring olika ämnen. 

Start den 1 september.

Vill du veta mer? Kontakta
Gretchen Nordenström
0733-59 38 10

Dags för en höstlig heldag med återhämtning i 
gemenskap med Gud, oss själva och varandra. 

Vi kommer samman för att umgås med Gud i bön, möta 
våra egna tankar och sedan dela dem med varandra i sam-
tal och reflektion. Tystnad blir också en viktig ingrediens 
under dagen, liksom möjlighet för promenad, meditation, 
andakt och måltidsgemenskap under musik. 
Kom ensam eller ta med en vän! 

För mer information, Anna Maria Dencker, präst 
044-780 64 15, annamaria.dencker@svenskakyrkan.se 

Anmälan senast 24/9: 044-780 64 00 

Öppen kyrka 16 oktober
10.00–15.00 öppnar vi upp kyrkportarna för alla 
som är nyfikna på Heliga Trefaldighets kyrkans 
hemligheter och icke-hemligheter. 

Vi kommer att ha guidningar med olika teman, teater och 
visar upp liturgiska kläder. Och vi erbjuder olika sorters 
workshops. Dessutom kan man gå den slingriga trappan 
upp till orgelläktaren och ta sig en titt på orgeln på nära 
håll. Eller varför inte gå med på en kort pilgrimsvandring?
Välkomna till en härlig dag! Mer information följer.

Retreatdag
Vila på Vilan
2/10 10.00–16.00
i Vilans kyrka

PilgrimsvandringPilgrimsvandring  – prova på– prova på
Söndag 19/9 12.30Söndag 19/9 12.30

Samling vid Heliga Trefaldighets kyrka för en timmes 
höstvandring i Tivoliparken och Hälsoträdgården med 
pauser för reflektioner och samtal. En längre paus vid 
Fornstugan, då vi äter medhavd matsäck eller köper 
något ätbart på Sotnosen. Framkomligt för rullatorer 
och rullstolar. Vi avslutar med en kort andakt i Heliga 
Trefaldighets kyrka.
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HELIGA TREFALDIGHETS
FÖRSAMLINGSHEM
Hertig Carls gata 3

Öppen verksamhet 0–6 år
Onsdagar 13.00–15.30
En mötesplats för små och stora som 
är daglediga. 
Ingen anmälan behövs
Ansvarig: Pernilla Zielinski

Babyrytmik 2–5 månader
Onsdagar 10.15–10.45
Anmälan: Carina Bjuremo

Babyrytmik 6–9 månader
Onsdagar 11.00–11.30
Anmälan: Carina Bjuremo

Babyrytmik 10–18 månader
Fredagar 09.30–10.00 
Anmälan: Carina Bjuremo

Syskonrytmik 0–3 år
Fredagar 10.30–11.00
Anmälan: Carina Bjuremo

ÖSTERÄNGS 
FÖRSAMLINGSHEM
Sjövägen 27

MusikMiniorer, F–2 
Tisdagar 13.15–14.30
Vi hämtar och lämnar barnen vid 
Antonskolan och Kulltorpskolan. 
Sång och spel, drama, musiklekar, 
andakt och fika. Obs, start 7/9.
Anmälan: Karin Sturesson 
eller Carina Bjuremo

Juniorer 9–11 år
Torsdagar 14.30–16.00
Fika, pyssel, lek, utflykter och andakt. 
Anmälan: Linda Åkesson

Skaparverkstad för alla åldrar
Tisdagar 09.00–11.30
Låt kreativiteten flöda! Måla textilier och 
tavlor, sy, gjut i betong, gör smycken, mm.
Anmälan: Linda Åkesson

VILANS FÖRSAMLINGSHEM
Genvägen 14

SKU(n)K, Svenska Kyrkans 
Unga i Kristianstad, från 15 år
Tisdagar 17.30–20.30
Vi är en gemenskap av unga människor 
som vill upptäcka och dela kristen tro och 
diskutera livsfrågor. Varje träff har vi andakt 
och en aktivitet, exempelvis lekar, samtal, 
diskussioner, bio, bowling...
För mer info kontakta Pernilla Zielinski

KOMPISSTUGAN, Norra Åsum
Esbjörn Mules väg

Mötesplats för alla generationer
Måndagar 13.00–15.30
Vi samtalar, pysslar, fikar och håller andakt 
tillsammans. Ingen anmälan behövs.
Ansvarig: Linda Åkesson

Mixgrupp 8–12 år
Tisdagar 14.30–16.30
Fika, pyssel, lek, utflykter och andakt. 
Anmälan: Linda Åkesson

Kontakt & anmälan
Carina Bjuremo, rytmikpedagog
carina.bjuremo@svenskakyrkan.se
044-780 64 65
Karin Sturesson, musiker
karin.sturesson@svenskakyrkan.se
044-780 64 42
Pernilla Zielinski, fritidsledare
pernilla.zielinski@svenskakyrkan.se
044-780 64 60
Linda Åkesson, fritidsledare
linda.akesson@svenskakyrkan.se
044-780 64 58

Våra barnkörer
Det är onsdag eftermiddag. Hallen 
sjuder av liv. Hopprep och rockringar 
dansar genom luften. Förväntningarna 
inför dagens övningspass är höga. 
Att sjunga tillsammans är det bästa 
som finns!

I våra barnkörer får du även prova på att 
sjunga solo, sjunga i mick, stämsång, 
kanon, rytmikövningar, dans, musiklek 
och enkelt instrumentspel.

Körerna övar på onsdagar 
i Heliga Trefaldighets församlingshem, 
Hertig Carls gata 3, med start 25/8:
  
Rubinerna, åk 3-6, kl 16.00-16.35
Smaragderna, åk F-2, kl 16.45-17.20
Safirerna, födda 2016–2017, kl 17.30-17.50

Några gånger per år sjunger alla körerna 
tillsammans.

Vi som leder körerna är:
Karin Sturesson: organist och körpedagog 
med flera års erfarenhet av stora som små 
barnkörer i kyrkan.                                                                      
Carina Bjuremo: rytmik- och pianopedagog 
med många års erfarenhet av arbete med 
barn och musik i kyrka och skola.

Välkommen med din anmälan till Karin.

GUDSTJÄNSTER
Mässa med stora & små
Söndag 3/10 11.00 i Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, präst. Karin Sturesson musiker

Mässa med stora & små
Söndag 10/10 11.00 i Norra Åsums kyrka
Boris G. Köhler, präst. Sigrid Berggren, musiker

Gudstjänst med stora & små
Söndag 17/10 09.30 i Österängs kyrka
Lena Bruce, präst. Karin Sturesson musiker
Barnkörerna medverkar

Foto: Johannes Feandsen /Ikon

Barn
ungdom 
familj
Välkommen till våra 
mötesplatser för barn, 
unga och familj! Här kan 
barn och unga lära känna 
nya människor och vuxna 
utbyta funderingar och 
erfarenheter och skapa 
nya kontakter. Kontakta 
oss om du vill veta mer 
om våra grupper. 
Grupperna startar v 37.
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Onsdag 1/9
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 2/9
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka

Lördag 4/9
10.00 Gudstjänst på tyska
Vilans kyrka

Söndag 5/9
14 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
Louise Nyman Winkler
Sigrid Berggren

Onsdag 8/9
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 9/9
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka

19.00 Sinnesromässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Balans

Söndag 12/9
15 söndagen e trefaldighet
09.30 Upptaktsgudstjänst 
Österängs kyrka 
Lena Bruce, François Anougba 
Ulf Åkesson Lefler. Krikör

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Bertil Reimer, Kalle Engquist

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Boris G. Köhler, Sigrid Berggren

13.00 Upptaktsgudstjänst 
för konfirmanderna
Vilans kyrka

Onsdag 15/9
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 16/9
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka

18.30 Taizémässa
Vilans kyrka

Söndag 19/9
16 söndagen e trefaldighet
09.30 Lovsångsgudstjänst
Österängs kyrka 
Daniel Biel, Ulf Åkesson Lefler
Lovsångsgruppen Spirit

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman Winkler
Karin Sturesson

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Anna Maria Dencker
Sigrid Berggren

Onsdag 22/9
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 23/9
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka

19.00 Sinnesromässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Vara kärleksfull

Söndag 26/9
17 söndagen e trefaldighet
09.30 Högmässa
Österängs kyrka 
Louise Nyman Winkler
Eva Svensson

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman Winkler
Kalle Engquist

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Boris G. Köhler, Karin Sturesson

Onsdag 29/9
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 30/9
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka

Gudstjänster Söndag 3/10
Den helige Mikaels dag
09.30 Mässa
Österängs kyrka 
Louise Nyman Winkler
Ulf Åkesson Lefler

11.00 Mässa 
med stora & små
Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, Karin Sturesson

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Anna Maria Dencker
Eva Svensson

Onsdag 6/10
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 7/10
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka

19.00 Sinnesromässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Oro

Söndag 10/10
Tacksägelsedagen
09.30 Lovsångsgudstjänst
Österängs kyrka 
François Anougba, Ulf Åkesson 
Lefler. Lovsångsgruppen Spirit

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman Winkler
Kalle Engquist, Eva Svensson

11.00 Mässa med stora & små
Norra Åsums kyrka
Boris G. Köhler, Sigrid Berggren

Onsdag 13/10
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 14/10
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka

18.30 Taizémässa
Vilans kyrka

Söndag 17/10
20 söndagen e trefaldighet
09.30 Gudstjänst
med stora och små
Österängs kyrka 
Lena Bruce, Karin Sturesson
Barnkörerna medverkar

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Anna Maria Dencker
Kalle Engquist

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Louise Nyman Winkler
Sigrid Berggren

Onsdag 20/10
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 21/10
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka

19.00 Sinnesromässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Tillfrisknande

Söndag 24/10
21 söndagen e trefaldighet
09.30 Högmässa
Österängs kyrka 
François Anougba
Ulf Åkesson Lefler

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

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
François Anougba
Sigrid Berggren

Onsdag 27/10
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 28/10
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka

Lördag 30/10
10.00 Gudstjänst på tyska
Vilans kyrka

Söndag 31/10
22 söndagen e trefaldighet
09.30 Gudstjänst
Österängs kyrka 
Lena Bruce, Ulf Åkesson Lefler
Krikör

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Anna Maria Dencker
Eva Svensson

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Sonja Nilsson, Karin Sturesson

9

Med reservation för ändringar. Aktuell information 
hittar du alltid på vår hemsida: svenskakyrkan.se/

kristianstad eller i vår fredagsannons på 
debattsidan i Kristianstadsbladet.

Bönestund
i Heliga Trefaldighets kyrka

Varannan lördag kl 10.00 
(ojämna veckor) 

Vi förenas i gemensam bön 
inspirerad av bönboken Tidegärden 
och Psaltaren i Bibeln.

Vi samarbetar med
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Efter mer än ett års uppehåll med vår 
körverksamhet startar vi i höst åter upp 
för sång. Vi erbjuder dessa vuxenkörer. 
Ta kontakt med någon av våra körledare 
om du är intresserad.

Heliga Trefaldighets kyrka
Cantores Trinitatis, körstart 1/9
Sanctus, körstart 2/9
Kalle Engquist, körledare  
kalle.engquist@svenskakyrkan.se

Norra Åsums kyrka
Åsumkören körstart 8/9 19.00 i Vilans 
församlingshem.
Körledare: Sigrid Berggren
sigrid.berggren@svenskakyrkan.se

Österängs kyrka
Lovsångsgruppen Spirit startar 14/9 18.30.
På grund av pandemin kommer inte övrig
körverksamhet att sätta igång i full skala.
Är du intresserad att sjunga i kör eller har 
frågor, mejla körledare Ulf Åkesson Lefler.
ulf.akessonlefler@svenskakyrkan.se

Läs om våra barnkörer 
på sidan 7

Medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år 
har rätt att rösta i kyrkovalet.
 
Valet omfattar ett lokalt val av ledamöter till 
kyrkofullmäktige i Kristianstads pastorat, val 
av ledamöter till stiftsfullmäktige och val av 
ledamöter till kyrkomötet på nationell nivå. 

Ett par veckor innan valdagen kommer ett 
röstkort att skickas ut till röstberättigade. 
Om detta inte har kommit en vecka innan 
valdagen, vänligen kontakta oss så kan vi ta 
fram ett dubblettröstkort. 

Förtidsröstning
Den som vill förtidsrösta innan valdagen ges 
möjligheten att komma till röstmottagnings-
stället i Heliga Trefaldighets församlings-
hem på Hertig Carls gata 3 i Kristianstad 
följande tider: 
6/9–11/9 och 13/9–18/9 kl 10–12 och 13–15 
samt kvällstid den 8/9 och 15/9 kl 17–20. 
Här finns också kuvert för brevröstning och 
budröstning att hämta. 

Rösta på valdagen 19/9
På valdagen den 19/9 finns följande lokaler 
öppna för att kunna avlämna röster: 
Heliga Trefaldighets församlingshem 
och Vilans församlingshem följande tider: 
kl 9–11, 12.30–16 och 16.30–20. 

Glöm inte att ta med dig röstkortet. 

På följande sidor kan du läsa om de 
nomineringsgrupper som ställer upp 
i kyrkovalet i Kristianstads pastorat.

Sjung i körSjung i kör

kultur
dagar

Fredag 8 oktober 
12.00 Lunchkonsert  
Legendaren, saxofonisten Ingmar Nordström spelade för 
första gången i vår kyrka 1948, då som klarinettist i I6 
Musikkår. Nu är han tillbaka tillsammans med organisten 
Yvonne Steen och sopranen Yvonne Tuvesson Rosenqvist.

19.30 Des Knaben Wunderhorn
En semiscenisk konsert, baserad på Mahlers 
”Des Knaben Wunderhorn”. Två akter med paus.
Sebastian Durán, baryton. Josefine Andersson, 
mezzosopran. Daniel Beskow, pianist

Lördag 9 oktober 
12.00 Lunchkonsert  
Mare Balticum och Bach Collegium Småland
Kalle Engquist ger en uppdatering om Orgelprojektet.
Det blir  renässanstema och ungdomar från SKU(n)K
serverar smörrebröd i tidstypiska kläder.

14.00 Vi bygger en Do-orgel tillsammans
Var med och bygg en Do-orgel, dvs en riktig piporgel 
med pipor, tangenter, luftbälg mm. Och naturligtvis 
testar vi om den fungerar. För både vuxna och barn. 
 
19.30 Music for a while
Kvällskonsert med Lunds Vokalensemble
Martin Arpåker, dirigent. Verk av bl a Nils Lindberg,
Thomas Jennefelt och Einojuhani Rautavaara.
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Sebastian Durán

Yvonne Steen, Ingmar Nordström 
Yvonne Tuvesson Rosenqvist
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Lunds Vokalensemble

Heliga Trefaldighet
8–9 oktober

Fri entré!

Orgelmatiné
i Heliga Trefaldighets kyrka

Följande lördagar kl 11.00
11/9 • 23/10 • 4/12

En konsertserie där orgeln får klinga 
några lördagar under hösten. 
Konserterna varar ca 30 min.

Orgelbaguette
i Heliga Trefaldighets kyrka

Följande fredagar kl 12.15
24/9 • 29/10 • 26/11

Köp din lunchbaguette med kaffe/
te och lyssna därefter på en kort 

lunchkonsert, ca 25 minuter.

Som körsångare i pastoratet har du 
möjlighet att få sånglektioner till en 

subventionerad kostnad. 
Lektionerna hålls av Fiona Jeppson 

som är utbildad sångerska 
och sångpedagog.
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Val till Kyrkofullmäktige 
1. Inger Hagelin, Pol.mag
2. Anders Wassberg, Ingenjör
3. Ulla Malmgren, Pol.mag
4. Cecilia Glimelius Petersson, leg sjuksköterska
5. Maj Louise Nilsson, Lärare
6. Bo Silverbern, Kapten
7. Marianne Ranteg, Fru
8. Roland Petersson, Civilekonom
9. Karin Sjöstedt, Talpedagog
10. Lennart Nilsson, Ekonom
11. Lennart Malmgren, Advokat
12. Ingela Nyberg, Tandsköterska
13. Margit Håkansson, Jurist
14. Kurt Hambre, Köpman
15. Maud Bergström, Lärare
16. Bodil Schnorrenberger, leg sjukgymnast
17. Renate Bazin, Barn- och ungdomsledare
18. Åke Lövquist, Diplomat
19. Ingvar Ringdahl, Avdelningsdirektör
20. Moira Beveridge Uggla, Adjunkt

Rösta

för 

borgerliga

värderingar

i Svenska kyrkan

19 september

Kontaktuppgifter: Ulla Malmgren ordf. kyrkoråd, 0703-280313 
Cecilia Glimelius Petersson ordf. kyrkofullmäktige, 0702-664407 
Inger Hagelin ordf. revision, 0703-217540

Borgerligt alternativ i Kristianstads pastorat 
har en kristen och allmänborgerlig värdegrund, 
men är politiskt obundna. Vi vill:

• satsa på gudstjänstlivet i församlingarna med 
 kyrkomusik och körer
• ha möjlighet att sända gudstjänster och ceremonier på internet
• satsa på dop, konfirmation och bröllop 
• engagera fler frivilliga till kyrkans arbete och diakoni
• främja församlingsaktiviteter
• värna om de gamla kyrkorna som ett led i kulturarvet
• arrangera visningar av kyrkor och kyrkogårdar
• välkomna skolavslutningar i kyrkorna
• arbeta för en god ekonomisk hushållning

• bibehålla oförändrad kyrkoavgift

VI HAR UTVECKLAT OCH KOMMER ATT 
FORTSÄTTA ATT UTVECKLA VÅRA 

KYRKOGÅRDAR TILL GRÖNA OASER!

Från vänster: Inger Hagelin, Marianne Ranteg, Lennart Malmgren, Ulla Malmgren, Ingvar Ringdahl, Maj Louise Nilsson, 
Anders Wassberg, Karin Sjöstedt, Lennart Nilsson, Margit Håkansson, Kurt Hamre, Renate Bazin. På bilden saknas 
Cecilia Glimelius Petersson, Bo Silverbern, Roland Petersson, Ingela Nyberg, Maud Bergström, Bodil Schnorrenberger, 
Åke Lövquist och Moira Beveridge Uggla.
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Frimodig kyrka vill bygga 
Svenska kyrkan för alla 

med Jesus i centrum

Bakre raden Paul Lyckander, Karin Skillborg. Nedre raden Britt-Marie Eliasson, Görel Elofsson. 
Magnus Persson saknas på fotot.

• Jesus är kyrkans centrum, det glada budskapet till alla    
 som längtar efter hopp och mening.

• Kyrkan – ett hem för sökande, tro, kraft och gemenskap.

• Gudstjänsten är kyrkans mittpunkt och hjärta. 
 Här får vi tillfälle att möta Gud och varandra.

•  Vi växer tillsammans!
 I dop, barnkyrka, konfirmation, ungdomsgrupper, 
 bönegrupper och kurser i kristen tro mm får vi 
 möjlighet att utvecklas.

•  Diakonin – en grundpelare i kyrkan. Jesus står på de    
 utsattas sida och vårt ansvar är att särskilt stödja 
 medmänniskor i svårigheter.

•  Vi vill utveckla musikarbetet och erbjuda babysång,    
 barnkörer, lovsångsgrupper och vuxenkörer mm. 

•  Ideellt arbete i kyrkan är en stor tillgång, som vi vill ta    
 vara på. Alla har något att bidra med.

•  Kyrkan ska vara öppen för alla och kunna erbjuda 
 kyrkliga handlingar på olika språk och i olika former.

•  Kyrkans arbete ska präglas av rättvis fördelning av 
 resurser och hållbar utveckling.

•  Kyrkan ska vara demokratisk men utan partipolitik. 
 Beslut ska grundas på kyrkans bekännelse.
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Detta vill Frimodig kyrka
i Kristianstad
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Från vänster: Birgitta Larsson Lindelöf, Anna Pettersson, Bengt Alvland, Helge Persson,
Elisabet Björck, Kenneth Jönsson. På bilden saknas Karin Malmström och Lars-Inge Andersson

Vi vill ha en kyrka som är öppen för alla. Det finns lika många 
relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar. 
Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet, några tar del av 
kulturverksamheten och andra delar livets stora händelser 
tillsammans. Oavsett vilken relation du har till kyrkan 
menar vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och 
ha samma rätt till demokratiskt inflytande. Kyrkan ska finnas 
till för och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i 
det vi kallar folkkyrkan.

Rösta på Socialdemokraterna 
om du vill ha:

• En öppen och välkomnande folkkyrka 
 - Verksamhet ska vara inkluderande 
 - Inga avgifter för barnverksamhet och konfirmandundervisning
 - Plats för alla oavsett var man befinner sig på trons väg 
 - Stimulerar den ideella musikverksamheten 
 - Välkomnar externa kulturarrangörer

• En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt 
 - Ger stöd till medmänniskor utifrån deras behov 
 - Utvecklar kyrkans roll i välfärden 
 - Står upp för hbtq-personers rättigheter 
 - Motarbetar alla former av kvinnoprästmotstånd 
 - Arbetar mot rasism och religionsförtryck

• En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare 
 - Skapa ett gott arbetsklimat och stärka arbetsmiljöarbetet 
 - Medarbetare utvecklas genom kompetensutveckling 
 - Ledarskapet ska vara jämställt 
 - Stärka ungas ledarskap 
 - Ge unga möjligheter till sommarjobb och praktikplatser

• En kyrka som värnar klimat och miljö 
 - Närproducerade och klimatsmarta inköp 
 - Fairtrade-varor är en självklarhet 
 - Kollektivavtal och sociala krav i kyrkans upphandlingar 
 - Renoverar kyrkor och kulturhistoriska byggnader miljösmart
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För första gången ställer Sverigedemokrater i Kristianstad upp i Heliga Trefaldighets 
församling, där en röst på oss är en röst för tradition och värderingar som borde 
vara självklara och helt okontroversiella för de allra flesta. Precis som Martin Luther 
år 1517 spikade upp 95 teser för att reformera vad han tyckte var viktigt, vill vi 
också reformera kyrkan till att åter bli en kyrka som alla känner sig välkomna i. 
Kanske har du aldrig röstat på Sverigedemokraterna? Till dig vill vi särskilt rikta oss 
att läsa vilka frågor vi vill driva. Kyrkan handlar nämligen om samling och en plats 
som ska vara öppen för alla. Inte om splittring, där man gör skillnad på människor 
utifrån olika åsikter. Gud är inte vänster eller höger, utan människan, oavsett hur 
hon ser ut, är välkommen i Guds hus. Tyvärr upplever vi idag att kyrkan generellt 
sätt gör skillnad på människor, där vänstervärden smygs in i kyrkans budskap som 
exkluderar de som är mer höger. Det är en utveckling som inte borde ske.

Vi är nog många som sett Svenska kyrkan politiserats där fraser som ”hans enfödde son” 
skrivs om till Guds enfödde barn eller reflektioner huruvida Jesus är ”hen” eftersom man tror 
sig vara ”inkluderande”. Vi tror den här utvecklingen är helt fel och får personer att lämna 
samfundet eftersom religion i mycket hög grad bygger på tradition. När man gör markanta 
förändringar så minskar man också värdet på traditionen. Vi går till val på att bli en kyrka där 
människor vågar tro på Gud, där våra förslag bygger på att få kyrkan att faktiskt vara en 
kyrka; förslag som varit helt frånvarande från förra mandatperiodens lokala valprogram från 
Socialdemokrater och Borgerligt alternativ. Där gick man istället lokalt till val på Fairtrade, 
miljövänlig el, frågor om genus och rasism. Våra teser tar istället sin idé om vilken kyrka 
församlingens medlemmar vill ha, hur får vi fler människor att söka sig till kyrkan? 

Våra viktigaste teser inför kyrkovalet:
• Kyrkomusiken skall vara ekonomiskt prioriterad, ekonomi   
 ska finnas för stora verk av ex. J.S. Bach, W.A. Mozart, G.F.   
 Händel, F. Sixten, L-E Larsson eller C. Monteverdi.
•  ”Fader vår” ska läsas som praxis med traditionell text istället  
 för ”Vår Fader” som få kan utantill, den nya översättningen   
 skall självklart kunna önskas på begravningar, dop eller bröllop.
• Nattvardsvinet skall innehålla alkohol av tradition. 
 Alkoholfritt alternativ skall dock alltid kunna erbjudas.
• Inga extrakostnader från församlingen kring extrasånger vid  
 dop, bröllop eller begravning för församlingens medlemmar.
• Inrätta ett musikaliskt stipendium om 5 000 kr per år till 
 en ideell musiker kopplad till församlingen.
• Organister och kantorer som går i pension ska kunna arbeta  
 vidare musikaliskt inom församlingen om viljan och underlag  
 finnes.
• Fristående kyrkokörer associerade till pastoratet skall kunna  
 erbjudas ekonomiskt bidrag för konserter.
• Ny kyrkomusikalisk ungdomsverksamhet, ex. flick-, goss-,    
 eller ungdomskör.
•  Möjlighet att äldre älskade och glömda psalmer så som   
 Fädernas kyrka spelas på mässa någon gång per år.
•  Improperierna bör fortsätta framföras på Långfredagens   
 gudstjänst enligt rådande lokal tradition.
•  Kyrkolatinet har en välkommen plats inom kyrkomusiken
•  Pastoratet ska aktivt verka för att skolavslutningar i kyrkan
•  Luciatåget leds av Lucia, pepparkakan är lika välkommen som  
 tomten, tärnan eller stjärngossen. Inför Gud är vi lika oavsett  
 hur vi ser ut.

1. Jag heter Ian Fernheden och är 36 år, aktiv sedan 
15 år i församlingen som tenor i Trefaldighets kören 
Christianstad och Gustavssons Gossar med inhopp 
i Cantores Trinitatis. C:a 30 års erfarenhet av kyr-
komusik på avancerad nivå, och har därför idéer hur 
man kan utveckla vår församling på ett positivt sätt. 
Haft hand om kyrkans telefoni för halva Sverige för 
Telias räkning sista 10 åren. Brinner starkt för kyrko-
musik och traditioner. Ny medlem i Sverigedemokra-
terna och har tidigare bakgrund i Moderaterna.

2. Jag heter Per Friberg och är född i Kristianstad, 
gift i över 20 år och har tre barn. Att hålla fast vid 
viktiga värden är något som ger kontinuitet, vil ket 
blivit en bristvara i Sverige som också avspeglats i 
kyrkans förvandling. Därför söker vi ert stöd för att 
försöka hålla kvar de värden som människor i hög 
grad tycker om.

3. Jag heter Johnny Nilsson är 77 år, ti-
digare egenföretagare och döpt och kon-
firmerad i Wä. Mitt intresse för kyrkan är 
bl.a. min oro över att den blivit en mer 
och mer partipolitisk, det vill jag ändra 
på. Jag vill ha en fri kyrka utan politisk 
inblandning, där kyrkan inte blandar sig i 
vis sa partiers känsloyttringar.

4. Jag heter Sven Hermansson är 83 
år. Född, döpt och konfir merad i Vinslöv. 
Gift sedan 59 år i Danderyds kyrka, tog 
rea lexamen i Kristianstad och blev civil-
ingenjör i Lund. Tidigare ar méingenjör, 
konstruktionschef på Scania samt arbe-
tat 5 år i Bagdad i Irak och Dar es Salaam 
i Tanzania. Grundare av Optik magasinet 
som senare köptes av Specsavers.

1. Ian Fernheden, Kyrkosångare och Ekonom | 4. Sven Hermansson, Civilingenjör  
3. Johnny Nilsson, tidigare egenföretagare | 2. Per Friberg, Ingenjör och Ekonom

En röst på oss är en röst för en 
kyrka som vågar vara kyrka

Foto: Ian Fernheden

Foto: Ian Fernheden
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Överdådet
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Det är slutet av augusti. Länge har vi haft tid att se hur det 
ena floret har avlöst det andra i trädgården. Gullvivor och 
viola cornuta var vackert tillsammans. Gula husarknappar 
och gullris tog över efter länge och rikt blommande aklejor. 
Dahliarabatterna som lyser i rött och vitt så att grannarna 
skockar sig vid häcken för att titta. Humlet, cobéan och ro-
senbönorna klär uterummet i tät grönska. I köksträdgården 
håller sallad, morötter, rödbetor, jordgubbar, vinbär, hallon, 
zeelandsspenat, potatis, lök, squasch, palsternackor, spri-
tärtor, sockerärtor, månadsmultron och bönor på att avlösa 
varandra och genom flitiga händers förmedling fylla fry-
sen. På torklinorna i grovköket samlar sig eternellerna och 
lovar blomsterprakt även för vintern. 

Sådan är Gud. 

Så rikt överdådig! Så långt utöver vad jag vågade tro när 
våren var som klenast! Så omväxlande, färgsprakande, för-
nyande, livgivande! 
 
Och detta är Han i min trädgård. Hur många trädgårdar 
finns det? Hur många ängar? Hur många skogsgläntor? 
Hur många stränder?

När jag arbetar i min trädgård har jag ett handlag, förvär-
vat under år som gått. Så får min trädgård mig att se till-
baka. Också fotona ger tillbakablickar. Med häpnad ser jag 
på vinterbilder. Var det så här det såg ut? Och jag minns 
frosten och kylan och snön. Jag minns den långa Fastan 
och Stilla veckan. Jag minns allt detta i mitt eget liv. Där 
var också Gud i det avskalade, frysande, dödskalla. Där var 
Han med mig. 

Men Han vill också att jag ska vara med Honom i sommar-
trädgårdens prakt. Han vill att jag ska blomstra. 

Anna Maria Dencker, präst


