
Allhelgonakyrkan Malmberget
Söndag 21/6 kl 11.00 Högmässa, Niclas Larsson, Per Westerlund

Gällivare församling, Lasarettsgatan 10, 982 31 Gällivare 
0970-755 30, gallivare.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefontider: helgfri måndag–fredag 08.00–12.00
Besökstider: Stängt för besök, se ruta ovan

Malmbergets församling, Masgatan 13, 983 31 Malmberget
malmberget.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/gallivare-malmberget
Musik- och kulturarrangemang sker i samarbete med Sensus

18/6-24/6 2020
Söndagens tema: Den Högstes profet

Gällivare kyrka
Söndag 21/6 kl 11.00 Högmässa, Anders Bondesson, 
   Anders Näsholm 

Gällivare gamla kyrka
Lördag 20/6 kl 11.00 Friluftsgudstjänst på kyrkbacken,   
   Alexander Jäderblom, David Larsson

Skrövbron
Lördag 20/6 kl 11.00 Friluftsgudstjänst, Anders Bondesson, 
   Anders Näsholm

Tal på skolavslutningen 
Till dig som varit på din första skolavslutning, till 
dig som varit på din hundrade. Till dig som gått ut 
nian, till dig som tagit studenten. Till dig som gjort 
avslutningen till ett avstamp.

Våga säga ’ja’. Våga säga ’nej’.

Våga ge plats. Våga ta plats.

Våga vara sårbar. Våga vara stark.

Våga ge. Våga ta emot.

Våga se framåt. Våga leva i nuet.

Våga gå. Våga stanna kvar.

Våga sätta dig ner. Våga springa.

Våga lyssna. Våga prata.

Våga be om hjälp. Våga hjälpa.

Våga lyssna till råd. Våga fatta beslut.

Våga vara trygg. Våga vara osäker.

Våga drömma stort. Våga chansa.

Våga vänta. Våga skynda.

Våga se. Våga dela. Våga hela.

Våga vara unik. Våga säga ’vi’.

Våga göra skillnad. 

Våga älska. Våga vara älskad.

Våga bära. Våga vara buren.

Våga vara den som ditt småsyskon ser upp till.

Våga vara den som din mormor är stolt över.

Våga lära dig av det som varit. Våga drömma om 
det som ska komma.

Karin Boye skriver:  
Bryt upp, bryt upp. Det nya dagen gryr!  
Oändligt är vårt stora äventyr!

Vilhelm Moberg skriver:  
Du ska alltid tänka: Jag är här 
på jorden denna enda gång! Jag 
kan aldrig komma hit igen. Och 
detsamma sa Sigfrid till sig själv: 
Ta vara på ditt liv! Akta det väl. 
Slarva inte bort det! För nu är 
det din stund på jorden.

Tomas Åberg,  
församlingsassistent

Expeditionen i Gällivare håller 
stängt för besök tills vidare

Kontakta i stället oss via telefon, e-post eller brev.

Telefon: 0970-755 30
Växeln är öppen helgfri måndag–fredag 08.00–12.00

E-post: gallivare.forsamling@svenskakyrkan.se 

Postadress: Gällivare församling,  
Lasarettsgatan 10, 982 31 Gällivare

Den låsta brevlådan intill expeditionens entrédörr  
kan användas för brev till oss. 

Beställning av minnestelegram
Minnestelegram kan beställas på   
https://www.svenskakyrkan.se/ 

  gallivare-malmberget, välj  
”Beställning av minnestelegram”  
i menyn uppe till vänster, eller  

använd QR-koden här intill.  
Telegram kan även beställas via 

telefon eller e-post.

Behöver du hjälp med att handla?

Kan du inte få hem den mat eller de apoteks-
varor du behöver på grund av coronautbrottet?  

Ring oss så hjälper vi dig!

Carina Larsson, 0970-755 36
Tisdag, onsdag, torsdag och fredag

kl. 08.00-12.00 och 13.00-17.00
Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan 
för att få hjälp. Du kan betala med Swish eller 
till vårt bankgiro. Vi kommer ALDRIG att be om 
pengar innan varorna är levererande – om någon 
gör det och säger att de är från oss, så säg nej!

Midsommardagen 20/6 kl 11.00 

Friluftsgudstjänst
vid Gällivare gamla kyrka

Alexander Jäderblom, David Larsson

Midsommardagen 20/6 kl 11.00 

Friluftsgudstjänst
vid Skrövbron

Anders Bondesson, Anders Näsholm


