
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

2/7–5/8 2020

Gällivare kyrka
Söndag 12/7 kl 11.00 Högmässa, Mats Rondahl, 
   Anders Näsholm
Söndag 26/7 kl 11.00 Högmässa, Emelie Holmgren,
   Per Westerlund

Allhelgonakyrkan Malmberget
Söndag 5/7 kl 11.00 Högmässa, Niclas Larsson, Per Westerlund
Söndag 19/7 kl 11.00 Högmässa, Niclas Larsson, David Larsson
Söndag 2/8 kl 11.00 Högmässa, Anders Bondesson, 
   Anders Näsholm

Gällivare gamla kyrka
Torsdag 2/7 kl 18.00 Sommarandakt, Alexander Jäderblom
Torsdag 9/7 kl 18.00 Sommarandakt, Alexander Jäderblom
Torsdag 16/7 kl 18.00 Sommarandakt, Alexander Jäderblom
Torsdag 23/7 kl 18.00 Sommarandakt, Alexander Jäderblom
Torsdag 30/7 kl 18.00 Sommarandakt, Alexander Jäderblom

Nilivaara kyrka
Söndag 5/7 kl 15.00 Gudstjänst, Niclas Larsson, 
   Per Westerlund
Söndag 2/8 kl 14.00 Gudstjänst, Alexander Jäderblom, 
   Anders Näsholm

Hakkas kyrka
Söndag 12/7 kl 15.00 Gudstjänst, Mats Rondahl, 
   Anders Näsholm

Ullatti kyrka
Onsdag 15/7 kl 18.00 Gudstjänst, Alexander Jäderblom

Nattavaaraby bönhus
Söndag 19/7 kl 15.00 Gudstjänst, Alexander Jäderblom,
   David Larsson

Soutujärvi kyrka
Onsdag 22/7 kl 18.00 Gudstjänst, Alexander Jäderblom

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?
Är du 70+ och har svårt att få hem den mat eller 
de apoteksvaror du behöver på grund av corona

utbrottet? Ring oss så hjälper vi dig!

Carina Larsson, 0970-755 36 (t.o.m. v. 29) 
Ann-Helen Eriksson, 0970-755 37 (fr.o.m. v. 30)

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!
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HUR STANNAR MAN 
HEMMA UTAN NÅGOT HEM

svenskakyrkan.se/act

VI LEVER ALLA UNDER SAMMA HIMMEL

Tillsammans med partner världen över ger 
Act Svenska kyrkan människor i utsatta 

situationer tillgång till hygienartiklar, skydds- 
utrustning, matpaket och information om 

hur spridningen av coronaviruset kan minskas.
Tillsammans gör vi skillnad. 

Förlorat och återfunnet
Temat från i söndags, förlorad och återfunnen, kan 
sägas vara en rubrik för det som Gud över huvud 
taget vill säga oss människor.

Vad är det som vi särskilt har förlorat dessa sista 
månader? Jo, det är närhet. Vi har tvingats vänja 
oss vid att alltid behöva hålla detta frustrerande 
avstånd när man inte vill något annat än att ha 
just fysisk kontakt, om bara så ett handslag. Att få  
känna närhet, det är vi ju födda med. Närheten till 
den ur vars moderliv vi en gång kom. 

”Hennes barn skall bli burna i famnen, och bli 
gungade på knäet. Som en mor tröstar sitt barn, så 
skall jag trösta er”. Orden från profeten Jesaja talar 
om den stora betydelsen av närhet, den mellan bar-
net och hennes förälder, och samtidigt den mellan 
Gud och människa. Den närheten behövs för det 
som sedan väntar, livet som vuxen. Att ta eget an-
svar, göra egna val. 

Men budskapet är att även om vi själva upplever 
både andra och oss själva som förlorade på grund 
av de val vi gör i livet, så är vi aldrig förlorade inför 
Gud. Han kommer ändå att hitta oss till slut, med 
sin oändliga nåd och kärlek. 

Denna sommar är och kommer att bli en annorlunda.  
Den fysiska distansen får vi leva med. Närheten är 
på sätt och vis förlorad för den här sommaren. Men 
förstås en närhet som förr eller senare kommer att 
återfinnas. Under tiden får vi lita 
till den andliga närhet som är av 
Gud, och just därför aldrig kan 
gå förlorad. Inte för någon enda 
av oss.

Med önskan om en välsignad 
sommar! 

Anders Bondesson, kyrkoherde


