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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 

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

Sommar, sommar, sommar
Årstiderna har alla sina särar-
ter. Det är tydligt här uppe i 
Norden och man slutar aldrig 
att förvånas över årets skift-
ningar. Som relativt nybliven 
skåning har jag lärt mig att 
älska den tid vi befinner oss i 
just nu. Rapsfältens guldgula 
hav mot en klarblå himmel är 
en svårslagen naturbild. 

Som kyrkomusiker lever man 
också i en årscykel. Vi kallar 
det Kyrkoåret. 
Det inleds med Advents- och 
jultiden då vi får bekanta oss 
med Jesu födelse och intåg i 
Jerusalem.
I fastetiden får vi följa hans li-
dande och död för att sedan 
under påsktiden jubla över 
uppståndelsen. 
Tiden vi befinner oss i nu be-
nämns trefaldighetstiden, den 
tiden vi ska lära känna Gud och 
växa som människor.

Som kyrkomusiker är det alltid 
spännande att försöka hitta 
musik för körer och orgelspel 
så att det harmonierar mot 
dessa huvudstråk i kyrkoåret. 
Nu, till exempel, känns det ex-
tra fint att besjunga naturens 
prakt och kraften i växandet. 
En vänlig grönska…, Den blida 

vår är inne, Nu grönskar det…, 
I denna ljuva sommartid och 
förstås Den blomstertid nu 
kommer. 

I detta blad finns en rad här-
liga sommarkonserter som går 
av stapeln på lördagar under 
juli och augusti i Norra Åsums 
kyrka och Heliga Trefaldighets 
kyrka. 

Sommarkyrka blir det både i 
Norra Åsum och i Heliga Trefal-
dighet, också där med många 
musikinslag. 

Så håll till godo! 
Njut av sommarprakten och gå 
ut i naturen I denna ljuva som-
martid.

Kalle Engquist, organist 
i Kristianstads pastorat

Söndag 12/6 11.00–16.00 
öppnar vi vår fina kyrka i Norra Åsum.
Vi börjar med högmässa 11.00 och från 12:30
har vi ett spännande program för alla åldrar.

• Doptält med medeltidstema där vi 
   bland annat erbjuder drop in-dop

• Pilgrimsvandring

• Vigsel-workshop

• Föredrag om ungas livsvillkor

• Panelsamtal om sorg

• Prova på-kör

• Hoppborg

• Pyssel & medeltida lekar för barn

• Kom och sjung för barn i alla åldrar

• Guidningar

• Grillad korv & kakbuffé

   Läs detaljerat program

Öppen kyrka

Diakoniexpedition
Rådgivning, vägledning & stöd

Diakoniexpeditionen i församlingshemmet 
på Hertig Carls gata 3 är bemannad av 
diakon och tar emot besök:

onsdagar 10.00–12.00  
fredagar  12.30–14.00
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Välkommen till sommarkyrka
Norra Åsums kyrka
Den 27–30 juni är Norra Åsums kyrka öppen 
mellan 13.30–16.00.

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

Årets tema är frälsarkransen med bildutställning i kyrkan.

Måndag: Samtal kring frälsarkransen
Tisdag: Pilgrimsvandring
Onsdag: Sång, spel och rörelse för barn i alla åldrar
Torsdag: Samtal kring utställningen i kyrkan

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

Heliga Trefaldighets kyrka
Från 13 juli till 7 augusti bjuder vi in till Sommarkyrka 
utanför Heliga Trefaldighets kyrka. Öppettiderna är 
onsdagar till söndagar mellan 10.00–16.00. 
Vi serverar fika för 20 kronor.

Vi vill att Sommarkyrkan ska vara en mötesplats där vi 
träffas, ta en fika, spela spel och få prata med varandra. 
Allt under enkla och opretentiösa former. 

Vi kommer även att erbjuda guidade rundvandringar i 
kyrkan, riddarskola, pysselhörna, diktläsning, Bosses quiz,
varje vecka kommer det finnas en tipsrunda.

Håll koll på våra sociala medier och hemsida för varje 
veckas program.

Foto: Magnus Aronson

Foto: Kristin Lidell

Anmäl dig till höstens barngrupper!

Vi erbjuder bl a baby- och syskonrytmik,
öppen verksamhet, barnkörer, 
MusikMiniorer och skapargrupper.
Läs mer på vår hemsida
svenskakyrkan.se/kristianstad

Livet har både en fram och en baksida. 
Hur kan vi leva balanserat och i harmo-
ni med oss själva, varandra och Gud? 

Kristianstad pastorat startar i höst en 
samtalsgrupp för kvinnor med temat exis-
tentiell hälsa. Att ge sig själv tid för samtal 
är att rensa i själen. Då öppnar vi upp för 
nya erfarenheter och vi gör plats för att 
vara medmänniska. Genom att dela med 
sig av erfarenheter kan vi upptäcka att vi 
inte är ensamma om dessa upplevelser.

Vi kommer att träffas i församlingshem-
met på Hertig Carls gata 3. Varje gång 
samtalar vi kring ett speciellt tema. 

Max 8 deltagare, föranmälan krävs. 
Kostnadsfritt. Fika ingår.

Vi träffas varannan tisdag, 14-15.30, 
med start 20 september.

Anmälan till diakon Ingela Ossiansson 
0766-365 420
ingela.ossiansson@svenskakyrkan.se 
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Samtalsgrupp för kvinnor
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Konfirmand 
2022–2023

Konfirmation handlar om kristen tro. 
Och kristen tro handlar om ditt liv och 
dina frågor. Varför finns jag till? Finns 
Gud? Vem är Jesus? Vad ska jag göra 
med mitt liv? Duger jag? Kan man förlå-
ta allt? Vad är meningen med livet?

Under konfirmandtiden kan du få upptäcka 
vad den kristna tron kan betyda för dig och 
ditt liv. Det blir en tid full av utmaningar och 
upplevelser. Gudstjänster, läger, vänner, lek 
och funderingar kring livets stora spännande 
frågor. 

På vår hemsida kan du läsa om vilka konfir-
mandgrupper vi erbjuder i Kristianstad och 
Norra Åsum. Här kan du också anmäla dig.

Har du frågor? 
Kontakta vår församlingspedagog
Fredrik Nordin
076-636 54 44
fredrik.nordin@svenskakyrkan.se
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Heliga Trefaldighets kyrka

Intryck, avtryck
Heliga Trefaldighets kyrka

Per Bäcker trio

Heliga Trefaldighets kyrka

Kaffekantaten av J S Bach på svenska

Norra Åsums kyrka

Från Salomo till Setterlind 

Vardagskåserier till toner av klassisk gitarr.
Moa Nissfolk spelar och kåserar.

Heliga Trefaldighets kyrka

Bachs dolda koraler
Norra Åsums kyrka

Systerskapa
Klara Hellgren, fiol
Vokalkvartett ur Radiokören

En konsert med musik och text om medmänsklighet, kärlek och styrkan 
i att finnas till för varandra. Av och med: Anna och Jenny Thorstensson

Noora Karhuluoma, sopran • Johan Wållberg, baryton 
Instrumentalensemble
Efter konserten blir det kaffeservering De luxe

Nils Forsberg, recitation
Patrik Sassersson, piano & orgel

2 juli

9 juli

16 juli

13 augusti

20 augusti

27 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. Fri entré till alla konserter. 

Varmt välkomna! 
Kalle Engquist, organist
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Norra Åsums kyrka

Körlyrik i jazz- och folkton
Kirsebergs sångensemble 
under ledning av Maja Malmström

Norra Åsums kyrka

Sandell i ord & ton
Anna Renud, sång 
Lukas Arvidsson, orgel & piano

23 juli

30 juli

6 augusti

Per Bäcker, saxofon/klarinett
Hans Delander, piano
Jan Karlsson, kontrabas

Katarina Ridderstedt, sång & rytm
Cristina Säfsten, flöjt & sång

Ulf Kundler Ridderstedt, piano & sång

Norra Åsums kyrka

Nu händer det

Foto: Privat

Foto: Tina Axelsson
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Söndag 12/6
Helig Trefaldighets dag
10.00 Högmässa 
Österängs kyrka 
Anna Maria Dencker
Ulf Åkesson Lefler

11.00 Musikhögmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Kleine orgelmesse framförs i 
högmässan. Se info längst ner.
Efter mässan bjuder Stadsmu-
sikkåren på promenadkonsert 
vid kyrkans södra sida.

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Boris G. Köhler
Patrik Sassersson

Onsdag 15/6
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 16/6
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka
19.00 Sinnesromässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Att våga må dåligt

Söndag 19/6
1 söndagen efter trefaldighet
09.30 Mässa
Österängs kyrka 
Stefan Svensson, Eva Svensson

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

11.00 Konfirmation
Norra Åsums kyrka
Anna Maria Dencker
Ulf Åkesson Lefler m fl

Onsdag 22/6
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 23/6
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka

Lördag 25/6
Midsommardagen
14.00 Ekumenisk gudstjänst
Vilans kyrka
Louise Nyman Winkler
Patrik Sassersson m fl 

Söndag 26/6
Den helige Johannes Döparens dag
09.30 Gudstjänst
Österängs kyrka 
Stefan Svensson, Eva Svensson

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman Winkler
Eva Svensson

11.00 Gudstjänst
Norra Åsums kyrka
Susanne Danielsson
Patrik Sassersson

Onsdag 29/6
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 30/6
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka
19.00 Sinnesromässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Sommartider

Söndag 3/7
3 söndagen efter trefaldighet
09.30 Gudstjänst
Österängs kyrka 
Susanne Danielsson
Ulf Åkesson Lefler
11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba
Ulf Åkesson Lefler

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Bertil Reimer, Patrik Sassersson

Onsdag 6/7
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 7/7
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka

Söndag 10/7
4 söndagen efter trefaldighet
09.30 Gudstjänst
Österängs kyrka 
Ingela Ossiansson
Ulf Åkesson Lefler
Sångblåsarna

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Bertil Reimer
Ulf Åkesson Lefler
Sångblåsarna

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Lena Bruce, Kalle Engquist

Onsdag 13/7
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 14/7
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka

Söndag 17/7
Apostladagen
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
Bertil Reimer, Patrik Sassersson

Onsdag 20/7
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 21/7
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka

Söndag 24/7
6 söndagen efter trefaldighet
09.30 Gudstjänst
Österängs kyrka 
Louise Nyman Winkler
Agneta Nordh

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman Winkler
Agneta Nordh

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Lena Bruce, Susanne Danielsson 
Patrik Sassersson

Onsdag 27/7
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 28/7
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka

Söndag 31/7
Kristi förklarings dag
09.30 Mässa
Österängs kyrka 
Anna Maria Dencker
Eva Svensson

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Anna Maria Dencker
Eva Svensson

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Bertil Reimer, Agneta Nordh

Onsdag 3/8
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 4/8
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka

Söndag 7/8
8 söndagen efter trefaldighet
09.30 Gudstjänst
Österängs kyrka 
Susanne Danielsson 
Kalle Engquist

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba, Kalle Engquist

11.00 Gudstjänst
Norra Åsums kyrka
Maria Einarsson, Eva Svensson

Onsdag 10/8
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 11/8
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka

Söndag 14/8
9 söndagen efter trefaldighet
09.30 Mässa
Österängs kyrka 
Anna Maria Dencker
Eva Svensson

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Bertil Reimer, Eva Svensson

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Boris G. Köhler, Agneta Nordh

Onsdag 17/8
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 18/8
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka

9

GudstjänsterGudstjänster

Söndag 12 juni 11.00 framförs
Kleine orgelmesse av Haydn i högmässan
Heliga Trefaldighets kyrka

Cantores Trinitatis. Ruth Edman, sopransolist
Akiko Watanabe, Organist • Anna Johannsen, cello
Fredrik From och Julia Dagerfelt, fiol
Mattias Frostensson, kontrabas
Kalle Engquist, dirigent • Louise Nyman Winkler, präst
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Herren tröstar Sion, ger tröst åt hennes ruiner. 
Han gör hennes öken lik Eden, hennes ödemark lik Herrens trädgård. 
Fröjd och glädje skall råda där, lovsångens toner ljuda.
Jesaja 51:3 , 3 söndagen efter trefaldighet

Text: Mika Hänninen

År 1877 beslöt kyrkostämman att en ny begrav-
ningsplats skulle anläggas öster om Artillerire-
gementets laboratorium på den nya stadsdelen 
Östermalm. År 1880 anvisade stadsfullmäktige 
ett område som begravningsplats och stadsin-
genjören Ludvig Hammar fick i uppdrag att rita 
den nya begravningsplatsen.

Begravningsplatsen utgjordes av fyra huvud-
kvarter som omgavs av trädkrans och häck-
partier. I huvudgångarnas korsmitt placerades 
ett kapell som skulle rymma 50 personer. Kyr-
korådet hade en önskan om att kapellet skul-
le göras i samma stil som Heliga Trefaldighets 
kyrka.   

20 januari 1885 presenterades två förslag 
till kapell. Karlshamns byggmästare Svante 
Svensson hade ett förslag till ett rektangulärt 
kapell kostnadsberäknat till 6000 kr. Ludvig 
Hammars förslag var ett korsformat kapell för 
5 863,90 kr. Kyrkorådet beslöt att godkänna 
Ludvig Hammars förslag. 

28 maj 1885 tecknades ett kontrakt med bygg-
mästare P Petrén för uppförandet av kapellet 
för 5 495 kr. Kapellet byggdes av mörkt tegel 
med cementdekor. 

År 1942 uppfördes krematoriet med sitt nya 
kapell. På 1940-talet konstateras det att det 
gamla kapellet var i ett dåligt skick. 1952 görs 
en översyn av hela den äldsta delen av begrav-
ningsplatsen med planer för gallring och be-
skärning av träd och växter. År 1953 får träd-
gårdsarkitekt Martin Krook i uppdrag att göra 
ett förslag till en kapellplats då gravkapellet 
skulle rivas. Det gamla kapellets grund bevara-
des som inramning till en springbrunn omgiven 
av annuella växter och kalkstensgångar 

Det gamla gravkapellets korsformade grund 
med damm pryder fortfarande idag Östra be-
gravningsplatsens äldsta del. 

Källa: Regionmuséets rapportserie 2006:76. Östra 
begravningsplatsen, Kristianstad, DK, Lotta Eriksson, 
Åsa Jakobsson, Cissela Olsson, 2006 
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Söndag 21/8
10 söndagen efter trefaldighet
09.30 Gudstjänst
Österängs kyrka 
Susanne Danielsson
Ulf Åkesson Lefler

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman Winkler
Ulf Åkesson Lefler

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
François Anougba
Kalle Engquist

Onsdag 24/8
08.00 Mässa
Vilans kyrka

Torsdag 25/8
08.00 Mässa
Heliga Trefaldighets kyrka

Söndag 28/8
11 söndagen efter trefaldighet
09.30 Mässa
Österängs kyrka 
Lena Bruce, Kalle Engquist

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Bertil Reimer, Kalle Engquist

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Boris G. Köhler
Patrik Sassersson

Med reservation 
för ändringar. 

Aktuell information 
hittar du alltid på 

vår hemsida:
svenskakyrkan.se/

kristianstad 

eller i vår fredagsannons 
på sidan sju

Kristianstadsbladet.

Det gamla gravkapellet 
på Östra begravningsplatsen

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. Fo
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området norrut som förutsättningar. Dessa uppfylldes emellertid inte helt som mall
väntat. varför man beslöt att t. v. låta bero med Rödaledsområdet. Detta, som delvis
redan hade blivit planerat, utarrenderades till trädgårdsmästeri. l stället beslöt man att
taga i anspråk det ovannämnda området f)m 33.000 m: söder om den befintliga kyrko-
gården och begärde i dec. 19t4 att drätselkammaren skulle låta vidtaga nödvändiga
dränerings- och utdikningsarbeten samt utfyllnad och planering för områdets aptering
till begravningsplats.

Det förefaller emellertid som om Länsträdgårdsmästare C. Ekenstam skulle ha upp-
gjort en plan för detta område år 1914. Ett protokollsutdrag från 1917 omnämner näm-
ligen att kyrkorådet uppdragit åt Hr. Oden (arrendator av rödaledsområdet) att efter
samråd med Landssekreterare W. Ehrenborg ombesörja planteringen av den nya utvidg-
ningen av östra begravningsplatsen med Länsträdgåi:dsmästare Ekenstams plan som
underlag. Varken denna plan eller planteringsförslag har hittills kunnat spåras, lika litet
som ett omnämnande av att här angivet uppdrag blivit genomför:t. Det förefaller dock
som om intet blivit utgjort, ty i september 19i7 redogjorde Stadsingeniör E. Norden-
dahl för vissa synpunkter i fråga om anläggning av begravningsplatser, samtidigt som
han förordade att kyrkorådet skulle uppdraga åt särskild expert på området att uppgöra
förslag på en gång för planering och anordning icke enbart av området A utan även
tilltänkta området B för utvidgning av östra Begravningsplatsen.

Fa'ba- "\'T W'ST:K.
Kapellet Pa östra begvavni gsPlalse3z. Deiali a i} zitlg, zitförä au arkilek

Älgo ]obanssolz etter L. Hamnzafs Original tTre aläigbetsk)rka?zs aiki ).

fönsterinfattningar, gavelsirater och ankarjärn. Detta kapell skulle komma att bestå i
närmare 60 år: en mörk tegelbyggnad med cementdekor, omgiven av skuggande träd,
som gav ett dystrare intryck än nödvändigt åt denna i och för sig allvarstyngda anlägg-

Under slutet av 1800-talet och de första åren av detta sekel tycks några ytterligare
åtgärder beer. kyrkogårdarna i Kristianstad el ansetts behövliga. Men 1908 erhöll den
kyrkliga kommunen en 12 m bred remsa utmed östra gränsen av begravningsplatsen på
östermalm och 1914 erhölls ytterligare 33.000 m: mark söder om den dåvarande kyrko-
gården. l augusti d.å. utbröt emellertid det första stormaktskriget och detta satte sina
spår också på förhållandena beer. Christianstads kyrkogårdar. Före den sistnämnda ut-
vidgningen hade man beslutat att planera för framtida behov av ny begravningsplats
genom att härför reservera en del av den jord vid Rödaled, som ingick i löneförmå-
nerna för stadens kyrkoherde. Man hade härvid räknat med den väntade förläggningen
av Norra Skånska infanteriregementet till staden och en kraftig utvidgning av stads-

ning

Kapellet Pa ös{ a beg 4 ningsplalseT} t lister. Foto av fört. }953
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området norrut som förutsättningar. Dessa uppfylldes emellertid inte helt som mall
väntat. varför man beslöt att t. v. låta bero med Rödaledsområdet. Detta, som delvis
redan hade blivit planerat, utarrenderades till trädgårdsmästeri. l stället beslöt man att
taga i anspråk det ovannämnda området f)m 33.000 m: söder om den befintliga kyrko-
gården och begärde i dec. 19t4 att drätselkammaren skulle låta vidtaga nödvändiga
dränerings- och utdikningsarbeten samt utfyllnad och planering för områdets aptering
till begravningsplats.

Det förefaller emellertid som om Länsträdgårdsmästare C. Ekenstam skulle ha upp-
gjort en plan för detta område år 1914. Ett protokollsutdrag från 1917 omnämner näm-
ligen att kyrkorådet uppdragit åt Hr. Oden (arrendator av rödaledsområdet) att efter
samråd med Landssekreterare W. Ehrenborg ombesörja planteringen av den nya utvidg-
ningen av östra begravningsplatsen med Länsträdgåi:dsmästare Ekenstams plan som
underlag. Varken denna plan eller planteringsförslag har hittills kunnat spåras, lika litet
som ett omnämnande av att här angivet uppdrag blivit genomför:t. Det förefaller dock
som om intet blivit utgjort, ty i september 19i7 redogjorde Stadsingeniör E. Norden-
dahl för vissa synpunkter i fråga om anläggning av begravningsplatser, samtidigt som
han förordade att kyrkorådet skulle uppdraga åt särskild expert på området att uppgöra
förslag på en gång för planering och anordning icke enbart av området A utan även
tilltänkta området B för utvidgning av östra Begravningsplatsen.

Fa'ba- "\'T W'ST:K.
Kapellet Pa östra begvavni gsPlalse3z. Deiali a i} zitlg, zitförä au arkilek

Älgo ]obanssolz etter L. Hamnzafs Original tTre aläigbetsk)rka?zs aiki ).

fönsterinfattningar, gavelsirater och ankarjärn. Detta kapell skulle komma att bestå i
närmare 60 år: en mörk tegelbyggnad med cementdekor, omgiven av skuggande träd,
som gav ett dystrare intryck än nödvändigt åt denna i och för sig allvarstyngda anlägg-

Under slutet av 1800-talet och de första åren av detta sekel tycks några ytterligare
åtgärder beer. kyrkogårdarna i Kristianstad el ansetts behövliga. Men 1908 erhöll den
kyrkliga kommunen en 12 m bred remsa utmed östra gränsen av begravningsplatsen på
östermalm och 1914 erhölls ytterligare 33.000 m: mark söder om den dåvarande kyrko-
gården. l augusti d.å. utbröt emellertid det första stormaktskriget och detta satte sina
spår också på förhållandena beer. Christianstads kyrkogårdar. Före den sistnämnda ut-
vidgningen hade man beslutat att planera för framtida behov av ny begravningsplats
genom att härför reservera en del av den jord vid Rödaled, som ingick i löneförmå-
nerna för stadens kyrkoherde. Man hade härvid räknat med den väntade förläggningen
av Norra Skånska infanteriregementet till staden och en kraftig utvidgning av stads-

ning

Kapellet Pa ös{ a beg 4 ningsplalseT} t lister. Foto av fört. }953
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Gamla kapellet på Östra begravningsplatsen från väster. Bilder från Föreningen Gamla Christianstads årsbok 1966
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Hoppsan
är det redan sommar

12

Efter en lång vinter med mörker, kyla, is, 
storm och slagregn är sommaren här, änt-
ligen. Vi blir lika glatt överraskade varje år. 
Som det ser ut just nu, blir det också en 
sommar utan pandemirestriktioner men 
det kan ju snabbt ändras. Vad ska vi göra av 
sommaren? Det är ju känt att den här årsti-
den kan leda till stress och konflikter. Det är 
ju så mycket vi ska hinna med, resa på se-
mester, umgås med vänner, glassparty, sol 
och bad mm. Vi blir som kalvar som släpps 
ut på grönbete. Vi springer åt alla håll sam-
tidigt. När hösten så småningom gör sig på-
mind är vi kanske besvikna över allt det vi 
inte hann med. Alltså blev sommaren, som 
skulle ge oss rekreation och återhämtning, 
lika stressfylld som resten av året.

Men tänk om vi gjorde tvärt om. Att vi verk-
ligen tar vara på de ljusa och varma dagarna 
utan att känna oss fyllda av krav och för-

väntningar. Att mer ta dagen som den kom-
mer. Vi får sitta på en parkbänk och betrakta 
andra människor, känna doften av blommor-
na och lyssna till fågelsången. Vi får sitta 
på altanen med en god bok eller ta en stilla 
skogspromenad eller bara få vara. Helt en-
kelt ta vara på tiden. Det låter ju inte som en 
tillvaro fylld av action precis. Jag har märkt 
att ju äldre jag blir desto viktigare blir också 
tiden. Kanske beror det på en insikt av att 
mitt liv här på jorden inte är evigt. Därför blir 
mitt här och nu allt viktigare. Jag behöver 
inte hinna med allt på en gång. Jag kan por-
tionera ut godbitarna i livet alltefter behag.

Lena Bruce, präst


