Kyrkfönstret
Betraktelsen
När det dessa dagar tänds vårbrasor i Sverige
symboliserar eldarnas värme och ljus solens efterlängtade återkomst och påskens dramatiska vändning ”från död till liv”. Liksom Bibeln talar om den
dag där döden inte ska finnas mer, ingen sorg och
ingen smärta så har lågorna med sin kraft att förtära
det gamla också förmågan att skapa plats för något
nytt. Just nu behöver vi sådana hoppfulla symboler kanske ännu mer än någonsin och jag tror
att ”sprutan” är en sådan för oss i år.

Drop in-dop och drop in-vigsel
Lördagen 5 juni mellan 11-16 i Skärgårdskapellet vid Pärlan
Präst, musiker och solist finns på plats. När det gäller drop in-vigsel så behöver
ni ha en giltig hindersprövning från Skatteverket (se viktig info på vår hemsida
www.svenskakyrkan/kristinehamn.se) samt id-handlingar och ringar. En av er
måste vara medlem i Svenska kyrkan.
Hör gärna av er till pastorsexpeditionen om du vill veta mer 0550-879 00 eller
kristinehamn@svenskakyrkan.se

Café Pärlan
Öppettiderna sommaren 2021
Valborgsmässoafton 30 april 12.00-19.00, 1-2 maj 10.00-19.00, 3-12 maj stängt
13 maj – 29 augusti alla dagar 10.00-19.00. För kontakt ring 076-573 65 85.

Efter ett helt år i pandemins förtecken längtar vi väl alla tillsammans efter
att detta på många sätt så begränsade liv tar slut och att något nytt ska
börja. Vaccinationen markerar vår förhoppning att livet med all sin glädje
snart återvänder. Från olika samtal vet jag hur särskilt ni som är äldre har
burit bördan, hur ni mer än alla andra har begränsat era aktiviteter och
kontakter under de senaste månaderna och jag gläds med er alla som
redan är vaccinerade. Det är fantastiskt vilka goda medicinska möjligheterna vi har och jag kan ta tillfället i akt att tacka er inom vården som
tar hand om oss.
Jag är också tacksam för den samhörigheten som jag får känna med
människorna i våra olika församlingar, t ex när vi firar telefongudstjänst eller
ses i en ”öppen kyrka”. I er omtanke, i psalmer, böner och bibeltexter upplever jag Guds kärlek och vet att vi är burna. Därför kan vi verkligen med
tillförsiktikt se på framtiden. Det är dock lite för tidigt att springa fram och
ut i glädje. Vi får inte glömma att många människor fortfarande är oroliga,
sjuka och sörjande och våra tankar och böner gäller också dem. Ännu ska
vi vara försiktiga och det betyder att vi inte vet när vardagen kommer tillbaka till oss i kyrkan, när vi tex ska börja fira fysiska gudstjänster igen.
Men den dagen kommer! Och då ska vi fira den i våra kyrkor med tackböner och sång.
Jag bifogar en internetlänk (QR-kod ) till en passande sång
och eftersom jag vet att inte alla kan komma åt den hälsar
jag er också med en vers från en gammal psalm, ps 198
”Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och
död till liv förutan like. Därför, så länge världen står det efter
vinter kommer vår också i andens rike.”
Vårliga hälsningar
Er Sven Jebsen

Nytt på menyn i år är mjukglass och det kommer även finnas korv med bröd.
Anette med personal hälsar alla varmt välkomna!

Konfirmand 2021/2022
Vad sägs om ett spännande
år med nya kompisar, läger,
skratt och allvar?
Bli konfirmand!
Konfirmationen handlar om dig,
dina kompisar och Gud.
Som konfirmand får du
tillsammans med gamla och
nya vänner fundera över
livets stora och viktiga frågor.
Du som är född 2007 eller
tidigare håll utkik efter inbjudan
som kommer inom kort.

Vill du veta mer kontakta
Anna 0550-879 17 eller
Pontus 0550-879 51.

Pilgrimsvandringar
”En vandring med vakna sinnen
i stillhet och bön”
Lördag 8 maj 10.00-13.00 på Nötöleden i Visnums-Kil.
Anmälan och frågor till sven.jebsen@svenskakyrkan.se
eller 0550-879 13.
Torsdag 13 maj Kristi himmelsfärds dag 10.00-15.00
på Acksjöleden. Anmälan och frågor till
johanna.m.larsson@svenskakyrkan.se eller 0550-879 39.
För mer information om de båda pilgrimsvandringarna
gå in på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/kristinehamn
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