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Program

Nr 4 2020

Hösten 2020

”Vi behöver bekymmersfria och 
tankefria platser mitt i vardagen 
för att ladda batterierna, så att vi 
kan fokusera på det som verkligen 
är viktigt. ” 
Lena Bruce
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Inledning

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. 
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

Framsida: Ängel i alabaster, 
Heliga Trefaldighets kyrka

Nästa programblad kommer den 15 oktober.

Ansvarig utgivare: Louise Nyman
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Vi samarbetar
med Sensus

Att ställa om istället för att 
ställa in har varit ledord från 
Lunds stift och biskop Johan. 
Utifrån denna uppmaning har 
vi arbetat: engagerade koris-
ter har ställt upp och sjungit 
i mindre konstellationer både 
i kyrkorna och utanför äldre-

boenden, konfirmationer har 
sänts digitalt för att möjlig-
göra för släktingar och vän-
ner att delta. Kyrkans unga 
ledare och volontärer har 
handlat mat åt människor i 
riskgrupper. Antalet enskilda 
samtal har ökat. Gudstjäns-
ter har sänts varje vecka på 
vår facebooksida. 

Hur kommer då hösten att 
bli? Vi vet inte men vi känner 
tillit, tillit till alla goda kraf-
ter, tillit till den fantastiska 
omsorg som så många visar 
sin nästa, tillit till nya kon-
takter som knyts. Kraft får vi 
hämta i bön och gudstjänst. 
Vi vill att alla ska känna sig 
trygga att komma till guds-

tjänster och verksamheter. Vi 
fortsätter att följa Folkhäl-
somyndighetens rekommen-
dationer för att fatta vidare 
och nödvändiga beslut. 

Tillsammans får vi innesluta 
alla som på olika sätt drab-
bas av Coronapandemin i 
bön. För er som inte kommer 
till gudstjänster och verk-
samhet, vill ni ha besök eller 
samtal, hör av er! 

Louise Nyman Winkler
kyrkoherde
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Inspirationskvällarna i Österängs kyrka inleds 19.00 
med ett program, därefter finns det möjlighet att 
stanna kvar för en stunds gemenskap och fika. 
Kvällarna avslutas med en kort andakt.

Tisdag 22/9 Gästfrihet ur ett bibliskt perspektiv
 Föredrag av Göran Hansson

Onsdag 7/10  Existentiell hälsa 
 Föredrag av psykoterapeut, 
 Katharina Tyrberg

Tisdag 20/10  Gästfrihet i naturen 
 Bildspel & föredrag, Bo Göran Andersson

Tisdag 17/11  Gästfrihet i närområdet 
 Olika personer delar med sig erfarenheter 
 av gästfrihetens betydelse.

INSPIRATIONSKVÄLLAR I ÖSTERÄNGS KYRKA 

På en pilgrimsvandring vårdar du både 
kropp och själ. Samtidigt stillar du din 
nyfikenhet. Vem möter du bortom väg-
kröken, och inom dig?

Välkommen att följa med på en pilgrimsvand-
ring lördagen den 5 september. 

Vi träffas 10.00 vid parkeringen på Ekenab-
ben. Vandringen går via Viby till Hercules-
dammarna och tillbaka, totalt ca 12 kilometer. 
Vi räknar med att vara tillbaka vid Ekenabben  

15.00. Den som önskar göra en kortare vand-
ring kan avvika i Viby och ta bussen därifrån 
tillbaka till Kristianstad. 

Vi vandrar i lugnt tempo under både samtal 
och tystnad. Längs vägen gör vi några stopp 
och reflekterar kort över en text. Tag med 
mat och dryck efter behov och kläder efter 
väder. Bra skor är en nödvändighet!

Har du frågor är du välkommen att kontakta 
Anna Engström, 0708-10 28 36
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Kvinnocafé
Österängs kyrka 
Onsdagar 9.30–11.30

För dig som vill träffa an-
dra kvinnor under enkla 
former. Vi träffas första 
gången den 2/9. 
För mer info kontakta 
Gretchen Nordenström 
0733-59 38 10
 

AKTIV PÅ VILAN
Vilans församlingshem är en plats dit du kan söka dig för att 
bryta ensamhet, finna en aktiv gemenskap som ger känsla av 
mening och sammanhang, få utlopp för skaparlust och krea-
tivitet. Vi träffas på torsdagar 13.30–15.30. Vi serverar enkelt 
fika. Vi tar in max 30 personer. För att garantera en plats an-
mäl dig till vår expedition 044-780 64 00.
Välkommen! /Agneta Almqvist & Anna Maria Dencker

24/9 Sångtorsdag

1/10 Studietorsdag. Vinets historia. Kaj Björk 
8/10 Stugtorsdag
29/10  Studietorsdag. Vilans historia 1. Bengt Jönsson 

5/11  Stugtorsdag
19/11  Sångtorsdag
26/11 Studietorsdag. Vilans historia 2. Bengt Jönsson 

3/12  Avslutning med julmusikquiz

Stugtorsdag: Vi ses under avslappnade former, pratar, tar 
med ett handarbete om man vill. Det kommer att bli högläs-
ning/frågesport m m. 

Sångtorsdag: Allsång med Agneta Almqvist. Sånger kring 
olika årstider och högtider. 

Studietorsdag: Vi själva eller någon gäst håller föredrag, 
berättar eller visar något intressant. 

Tisdagscafé
I höst bjuder vi in till tisdagscafé i församlingshem-
met, Hertig Carls gata 3. Välkommen följande tisda-
gar 14.00–16.00: 

8/9 Vi promenerar till hälsoträdgården
22/9 Fika och prat
6/10 Vår nya präst Anna Maria Dencker besöker cafét 
20/10 Fika och prat
3/11 Boktips från biblioteket
17/11 Fika och prat
1/12 Tips på hur du kan göra en vacker julgrupp

Vi tar in max 20 personer. För att garantera en plats 
anmäl dig till vår expedition 044-780 64 00.
Välkommen! /Stina Rolandsson & Anna Maria Dencker
med volontärer
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Välkommen med på kurs i sorgbearbet-
ning! Vi erbjuder ett handlingsprogram 
för känslomässig läkning vid dödsfall, 
separationer, sjukdom, relationsproble-
matik och andra förluster.

Programmet för sorgbearbetning är väl be-
prövat för att bearbeta den smärta som olika 
förluster har orsakat. 
Läs mer: www.sorg.se

Kursledare: Lindha Björklund certifierad 
handläggare i sorgbearbetning och diakon 
Maria Einarsson.

Kursstart: Onsdag 23/9 kl 16.00.

Omfattning: Ett möte à 2 timmar, 
totalt åtta gånger: 23/9, 30/9, 7/10, 21/10, 
4/11, 18/11, 2/12 och 16/12.
Minst 5 deltagare, max 10.

Plats: Vilans församlingshem 
Genvägen 14 
Kostnad: 200 kr för kursbok

Anmälan och information:
maria.einarsson@svenskakyrkan.se
044-780 64 09. Anmälan senast 16/9

Maria Einarsson & Lindha Björklund

Läker tiden alla sår? 
Att känna sorg när vi är med om en 
förlust är normalt och naturligt.

Stickcafé i lekhagen
utanför Kompisstugan, Norra Åsum
Måndagar 13.00–15.30
Här träffas vi och utbyter idéer och hämtar 
inspiration.

Under september månad kör vi vårt stickcafé 
utomhus. Vid regn ställer vi in. Beroende på 

Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer fortsätter 
stickcafét inomhus i oktober.

Vill du veta mer?
Kontakta Kjersti Thalin
044-12 55 97
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Barnmusikalen

            
hoppahoppa

opp opp 
oo  

bus i .......... 
Välkommen till våra 
barnkörer och höstens 
höjdpunkt, barnmusikalen
Opp o hoppa!

Petrus hus

Ålder: F-klass–åk 2 & åk 3–åk 5
Övningstider: Onsdagar 16.30–17.15 med start 2/9 
i församlingshemmet, Hertig Carls gata 3
Framträdande: Österängs kyrka söndag 18/10 10.00

Frukt serveras vid övningarna, meddela ev allergier
Anmälan till: Karin Sturesson, 044-780 64 42
karin.sturesson@svenskakyrkan.se

Vi ses:-)
Carina Bjuremo & Karin Sturesson
körledare
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Samtal
I dessa märkliga tiderna med distans 
och nya förutsättningar behöver vi  
prata och ventilera om hur livet ser ut 
just nu. Ingen av oss har erfarenhet av 
den här situationen. Vi behöver varan-
dra. 

Vi finns här och tar emot dig för samtal. 
Vi kan prata om vad som helst som kan 
bryta känslan av isolering och ensamhet. 
Agneta Almqvist kan också ta emot för en 
längre samtalskontakt och coachning. Hon 
har grundutbildning som samtalsterapeut 
och coach. 

Ring oss så bestämmer vi en tid och hur du 
vill att vi ses. Här finns både större rum att 
sitta i och en trädgård. Vi kan också prata 
på telefon. Vi har tystnadsplikt. 

diakon Maria Einarsson, 
044-780 64 09 
maria.einarsson@svenskakyrkan.se  

diakoniassistent Agneta Almqvist, 
044-780 64 20 
agneta.almqvist@svenskakyrkan.se

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

Att mista en närstående är en om-
välvande upplevelse och mycket kan 
ställas på sin spets. 

Många känslor och tankar kan rivas upp: 
sorg och saknad, vrede och frustration. 
Många frågor kan väckas: hur ska jag hit-
ta tillbaka till livet igen? Hur ska jag orka 
leva vidare? Att få dela tankar och känslor 
med andra som är i samma situation kan 
göra sorgen lättare att bära. Det kan vara 
läkande att träffa andra som känner igen 
det man själv går igenom. 

Vi erbjuder en grupp för dig som mist din 
livskamrat under det senaste året. En en-

kel och kravlös gemenskap där det finns 
plats för Dig, Din sorg och Dina tankar. 

Vi träffas sex gånger, vid varje tillfälle 
samtalar vi utifrån ett tema. Vi träffas i 
Församlingshemmet, Hertig Carls gata 3  
13.30–15.00 den 24/9, 1/10, 15/10, 29/10, 
5/11 och 19/11
 
Anmälan och information

Lena Bruce, präst, 044-780 64 16 
lena.bruce@svenskakyrkan.se 

Maria Einarsson, diakon, 044-780 64 09                                                                                                                  
maria.einarsson@svenskakyrkan.se

Leva-vidaregrupp
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Välkommen till våra mötesplatser för barn, unga och familj! Här kan barn och 
unga lära känna nya människor och vuxna utbyta funderingar och erfaren-
heter och skapa nya kontakter. Kontakta oss om du vill veta mer om våra 
grupper. Grupperna startar v 37.

HELIGA TREFALDIGHETS
FÖRSAMLINGSHEM
Hertig Carls gata 3

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

Babyrytmik 3–9 månader
Onsdagar 10.15–10.45
Anmälan. Carina Bjuremo

Babyrytmik 10–18 månader
Onsdagar 11.00–11.30
Fredagar 09.30–10.00 
Anmälan. Carina Bjuremo

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

ÖSTERÄNGS 
FÖRSAMLINGSHEM
Sjövägen 27

Öppen verksamhet 
Fredagar 10.00–12.00
En mötesplats för barn från 0 år tillsammans 
med vuxna. Här har vi andakt, pyssel, fika 
och roligt tillsammans.
Ingen anmälan behövs. 
Ansvarig Linda Åkesson

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

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

Tonårsgrupp 12–15 år
Torsdagar 16.30–19.00
Vi fikar och har andakt och gör roliga saker 
tillsammans: spelar pingis, spelar spel, pyss-
lar eller bara tar det lugnt. 
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
Torsdagar 16.30–19.00
Vi är en gemenskap av unga människor som 
vill upptäcka och dela kristen tro och disku-
tera livsfrågor. Varje träff har vi andakt och 
en aktivitet, exempelvis lekar, samtal, dis-
kussioner, bio, bowling...
För mer info kontakta Pernilla Zielinski

KOMPISSTUGAN, Norra Åsum
Esbjörn Mules väg

Mötesplats för alla generationer
Onsdagar 13.00–16.00
Vi samtalar, pysslar, fikar och håller andakt 
tillsammans. 
Ingen anmälan behövs
Ansvarig 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

Barn, ungdom & familj
Våra barnkörer tillsammans med Celtic Harpers 20/10 2019

Bygg en orgel!
Lördag 26/9
Heliga Trefaldighets kyrka

14.00 Vi bygger en Do-orgel 
tillsammans!
Hanna Drakengren, organist från Arboga,  
och Karin Sigge Dahlqvist visar oss hur man 
bygger en sk Do-orgel, dvs en riktig piporgel 
med pipor, tangenter, luftbälg m.m. Barnen 
får hjälpa till att bygga. Vi kan ta emot 10–15 
barn. Från 9 år.

15.00 Fabbe i orgelhuset
En orgelpresentation för barn, 5-7 år.
Hanna och hennes kollega Karin Sigge Dahl-
qvist gör en orgelpresentation på ett lust-
fyllt sätt.

Orgel för unga

Foto: oksun70/123RF
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Orgelbaguette
Ett skönt avbrott i vardagen! Köp din lunch-
baguette med kaffe/te, och lyssna därefter 
på en kort lunchkonsert, ca 25 minuter.
Baguette serveras från 11.45. Pris: 50 kr

Fredag 28/8 12.15
Vid orgeln: Karin Sturesson

Fredag 30/10 12.15
Vid orgeln: Ulf Åkesson Lefler

Fredag 27/11 12.15
Vid orgeln: Kalle Engquist

Orgelmatiné
Konserterna varar ca 30 minuter och 
innehåller högkvalitativ orgelmusik 
från olika musikaliska epoker.

Lördag 12/9 11.00
Vid orgeln: Akiko Watanabe 
Lördag 10/10 11.00
Vid orgeln: Mattias Wennberg

Lördag 14/11 11.00
Vid orgeln: Sofia Östling

Middagsbön 
med orgelmusik
Välkommen till en kort, enkel, gudstjänst 
med bibelläsning, bön och orgelmusik.

Fredagar 12.05
Utgår de fredagar då det är orgelbaguette 
eller begravningsgudstjänst.

I höst vill vi slå ett slag för orgelmusiken i kyr-
kan. Orgelklangen är väl anpassad efter kyr-
korummet, dess ”resonanslåda”, vilket gör att 
klangen bär ut i varje vrå av kyrkan. 
Orgeln har en stor palett av klanger att er-
bjuda, och dynamiken kan skifta från nästan 
ohörbart till outhärdligt starkt. 

I höst erbjuder vi många tillfällen att lyssna 
på orgelmusik i Heliga Trefaldighets kyrka. 
Förutom Orgelbaguette och Orgelmatiné 
bjuds det på orgelmusik varje fredag i sam-
band med middagsbön kl 12.05. 

Varmt välkomna till en fullmatad orgelhöst!

ORGEL I FOKUSORGEL I FOKUS

kultur
dagar

Heliga Trefaldighets kyrka
25–26 september

Fredag 25 september 
12.15 Kulturbaguette
Trio de Luxe: Marie Louise Sjöberg, violin 
Erik Sunnerstam, flöjt och Lena Müller, cello 

19.30 Kvällskonsert 
Semmy Stahlhammer spelar Bach på soloviolin 
och Bach Collegium Småland gör egen avdelning

Lördag 26 september 
12.00 Lunchkonsert  
Mare balticum och Bach Collegium Småland
Orgelprojektet presenteras – ” Var står vi nu?”
-Smörrebröd är en självklarhet

Orgel för unga:
14.00 Vi bygger en Do-orgel tillsammans
Hanna Drakengren, organist från Arboga, och Karin Sigge 
Dahlqvist visar oss hur man bygger en Do-orgel, dvs en 
riktig piporgel med pipor, tangenter, luftbälg m.m. Barnen 
får hjälpa till att bygga. Vi kan ta emot 10–15 barn. 
Från 9 år.

15.00 Fabbe i orgelhuset
En orgelpresentation för barn, 5-7 år.
Hanna Drakengren och hennes kollega Karin Sigge 
Dahlqvist gör en orgelpresentation på 
ett lustfyllt sätt.
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Akiko Watanabe
Foto: Jonatan Mattsson

Mattias Wennberg
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Sofia Östling

Begränsat antal besökare,
max 50 personer/konsert
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Söndag 30/8
12 söndagen efter trefaldighet

Upptaktsgudstjänst
10.00 Österängs kyrka 
Calle Jensen, Maria Einarsson
Ulf Åkesson Lefler. Körgrupp

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba
Kalle Engquist

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Louise Nyman 
Winkler, Sigrid Berggren. 
Avtackning av Göran Hansson

SEPTEMBER

Onsdag 2/9
Mässa
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 3/9
Mässa
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Lördag 5/9
Gudstjänst på tyska
10.00 Vilans kyrka

Söndag 6/9
13 söndagen efter trefaldighet

Mässa 
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Eva Svensson

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman Winkler
Karin Sturesson

Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka 
Anna Maria Dencker, Maria 
Einarsson, Sigrid Berggren

Onsdag 9/9
Mässa
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 10/9
Mässa
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka 
Tema: Beroende av mycket
Frukt serveras från 18.30

Lördag 12/9
Bönestund 
10.00 Heliga Trefaldighets kyrka 
Bön uppbyggd kring bönboken 
Tidegärden & Psaltaren i Bibeln

Söndag 13/9
14 söndagen efter trefaldighet

Gudstjänst
10.00 Österängs kyrka
Agneta Almqvist
Ulf Åkesson Lefler

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba, Kalle Engquist

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Lena Bruce, Sigrid Berggren

Upptaktsgudstjänst för
konfirmanderna
13.00 Vilans kyrka

Onsdag 16/9
Mässa
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 17/9
Mässa
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Taizémässa 
18.30 Vilans kyrka

Söndag 20/9
15 söndagen efter trefaldighet

Lovsångsgudstjänst
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Lovsångsgruppen Spirit

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Bertil Reimer, Eva Svensson

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Anna Maria Dencker 
Karin Sturesson

Tisdag 22/9
Gud & spagetti
17.30 Heliga Trefaldighets kyrka

Onsdag 23/9
Mässa
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 24/9
Mässa
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka 
Tema: Tacksamhet
Frukt serveras från 18.30

Lördag 26/9
Bönestund 
10.00 Heliga Trefaldighets kyrka 
Bön uppbyggd kring bönboken 
Tidegärden & Psaltaren i Bibeln

Söndag 27/9
16 söndagen efter trefaldighet

Högmässa
10.00 Österängs kyrka
Louise Nyman Winkler
Eva Svensson

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, Kalle Engquist

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
François Anougba 
Sigrid Berggren

Onsdag 30/9
Mässa
08.00 Vilans kyrka

OKTOBER

Torsdag 1/10
Mässa
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Söndag 4/10
Den helige Mikaels dag

Mässa
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Körgrupp

Mässa med stora och små
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Utdelning av dopdroppar och 
Biblar. Louise Nyman Winkler 
Karin Sturesson

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Anna Maria Dencker
Sigrid Berggren

Onsdag 7/10
Mässa
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 8/10
Mässa
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka 
Tema: Glädje. Frukt från 18.30

Lördag 10/10
Bönestund 
10.00 Heliga Trefaldighets kyrka 
Bön uppbyggd kring bönboken 
Tidegärden & Psaltaren i Bibeln

Söndag 11/10
Tacksägelsedagen

Lovsångsgudstjänst
10.00 Österängs kyrka
Daniel Biel, Ulf Åkesson Lefler
Lovsångsgruppen Spirit

TaizémässaTaizémässa

 Vilans kyrka 18.30 17/9 & 15/10

Barnkyrkan 
Barnkyrkan i Österängs kyrka är barnens egen mötesplats på 
söndagarna. Det är en fin möjlighet för hela familjen att gå till 
kyrkan tillsammans. Vi samlas nästan alla söndagar under ter-
minstid. Barn från tre år och uppåt är välkomna. 
På ett kreativt och varierat sätt berättar vi om människor och 
händelser i Bibeln. 

Gudstjänster
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Vi livesänder vissa gudstjänster 
på vår facebooksida.

För information om 
när, se vår hemsida.

Begränsat antal besökare,
max 50 personer/gudstjänst
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Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba
Maria Einarsson
Kalle Engquist, Eva Svensson

Mässa med stora och små
11.00 Norra Åsums kyrka
Utdelning av dopdroppar och 
Biblar. Lena Bruce
Sigrid Berggren

Onsdag 14/10
Mässa
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 15/10
Mässa
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Taizémässa
18.30 Vilans kyrka 

Söndag 18/10
19 söndagen efter trefaldighet

Gudstjänst med stora & små
10.00 Österängs kyrka
Barnmusikalen Opp o hoppa
med barnkörerna. Utdelning av 
dopdroppar. Calle Jensen, Karin 
Sturesson, Carina Bjuremo

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman Winkler
Kalle Engquist. Ensemblen

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Anna Maria Dencker
Eva Svensson

Onsdag 21/10
Mässa
08.00 Vilans kyrka

Taco Gud
17.30 Norra Åsums kyrka

Torsdag 22/10
Mässa
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka 
Tema: Vandra vidare. Vart? 
Frukt serveras från 18.30

Lördag 24/10
Bönestund 
10.00 Heliga Trefaldighets kyrka 
Bön uppbyggd kring bönboken 
Tidegärden & Psaltaren i Bibeln

Söndag 25/10
20 söndagen efter trefaldighet

Högmässa
10.00 Österängs kyrka
Louise Nyman Winkler
Ulf Åkesson Lefler

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, Eva Svensson

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
François Anougba 
Sigrid Berggren

Onsdag 28/10
Mässa
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 29/10
Mässa
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Betala via
mobilen

Stöd vår verksamhet direkt via Swish 
från mobilen. Det är enkelt, snabbt 
och säkert.

Du vet väl att du kan ge din kollekt el-
ler gåva via Swish? Du kan också betala 
för fikat i våra cafeer och i barnverksam-
heten eller när du vill tända ett ljus för 
någon i våra kyrkor.

För att kunna swisha behöver du ladda 
ner appen och beställa Mobilt BankID 
från din bank. Läs mer om hur man gör 
för att skaffa Swish på www.getswish.se 
eller kontakta din bank.

Tack för din gåva!

VÅRA SWISHNUMMER

Kollekt EFS Österäng
Kollekt Heliga Trefaldighet
Kollekt Norra Åsum

Musikverksamheten

Gåvor till Svenska kyrkan   
i Kristianstad

Diakoniarbetet

Barn- & ungdomsarbetet

Act Svenska kyrkan

EFS internationella mission

123 224 09 01
123 512 87 23
123 041 98 12

123 451 27 29

123 699 18 63

123 465 31 76

123 512 87 15

123 467 66 98

123 476 06 66

Vill du bli volontär på CSK? Sjukhuskyrkan behöver dig 
som vill vara en hjälpande hand på sjukhuset. 

I skrivande stund, med besöksförbud som råder på CSK, får 
våra volontärer inte utföra sina uppgifter. En av uppgifterna 
är att vara gudstjänstvärd då vi firar mässa i Stilla rum. Vi 
har också volontärer på akuten, som stöd då väntan kan bli 
lång och man kan behöva något att prata med eller kanske 
en kopp kaffe och en smörgås. 

Framtiden är oviss så vi vet inte just nu när vår verksam-
het kan starta upp igen. Men när väl besöksförbudet hävs 
så hoppas vi att våra volontärer kan återuppta sina vanli-
ga uppgifter och då ser vi gärna några nya volontärer i vår 
skara. Innan du börjar som volontär hos oss så har vi en ut-
bildning som du får gå. Vi planerar att en sådan kan starta 
under hösten.
 
Är du intresserad av att göra en insats? 
Kontakta sjukhuspräst Sonja Nilsson, 0766-36 54 41 
sonja.nilsson@svenskakyrkan.se 

Volontär i Sjukhuskyrkan?

Middagsbön med orgelmusik
Heliga Trefaldighets kyrka
Välkommen till en kort, enkel, gudstjänst 
med bibelläsning, bön och orgelmusik.

Fredagar 12.05
Utgår de fredagar då det är orgelbaguette 
eller begravningsgudstjänst.

Då han närmade sig staden och var på väg ner från 
Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje 
ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett: 
”Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens 
namn. Fred i himlen och ära i höjden.” Några fariseer i 
folkmassan sade då till honom: ”Mästare, säg åt dina 
lärjungar att sluta.” Han svarade: ”Jag säger er att om 

de tiger kommer stenarna att ropa.”

Evangelietexten (Luk 19:37–40)
Tacksägelsedagen
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Sorgligt men sant
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Det är sorgligt men sant. Sommaren går obönhörligen mot 
sitt slut och hösten rycker allt närmare. Årets semester blev 
en hemester i den egna trädgården. Det finns en hel del att se 
och upptäcka i en trädgård. Fåglar, för att ta ett exempel. Tänk 
att få vakna varje morgon av koltrastens sång. Under en peri-
od var det en livlig trafik in i buskar och snår i samband med de 
olika fåglarnas bobygge och så småningom jakten på mat till 
de nya familjemedlemmarna. Koltrastar, blåmesar, rödstjärtar, 
talgoxar och trädgårdssångare flög om varandra.  Efter ett tag 
kan man få se ungarnas första flygturer på vingliga vingar. Det 
är roligt att se deras mod och nyfikenhet. Vad gör man inte 
för att komma åt den där brödsmulan på bordet? Springvatt-
net i dammen är jättespännande ända tills man upptäcker att 
man blir blöt om man kommer för nära.

Vad tänker en fågel egentligen på? Jag kan tänka mig mat, 
dryck, artens fortbestånd och en bra boplats undan regn och 
kyla. Samma saker som gäller för oss människor. Men sedan 
då? Bekymrar sig blåmesen över att min granne bytt ut sitt 
kök? Funderar koltrasten på att trädgårdens ägare bär på 
några kilo för mycket?  Är det ett bekymmer för talgoxen att 
kaffepriset har gått upp? Knappast. Detta är mänskliga be-
kymmer och orosmoment. 

Jag tror att vi många gånger bekymrar oss över sådant som 
vi inte skulle behöva bekymra oss för. Vi kan även göra oss 
bekymmer för sådant som ligger långt fram i tiden. Det kan 
stressa oss och få oss att bli trötta i onödan. Vi kan dessutom 
tappa fokus från det som vi verkligen borde oroa oss för: kli-
matet, världsfreden, människors välbefinnande och överlev-
nad. Jag tror att vi behöver skapa oss bekymmersfria zoner 
där vi bara får vara. Vi omges dagligen av tankar, grubblerier, 
ljud och oljud. Vi behöver få vila våra sinnen, hjärnor och vårt 
själsliv. Vi behöver bekymmersfria och tankefria platser mitt 
i vardagen för att ladda batterierna, så att vi kan fokusera på 
det som verkligen är viktigt.

Lena Bruce, präst


